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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter descritivo analítico exploratório, com o 
objetivo central de analisar a relação entre dor neuropática central e qualidade de vida nos 
indivíduos portadores de lesão medular traumática da cidade de Fortaleza, no Ceará. Para 
efeitos comparativos, os dados foram confrontados com os dos pacientes com lesão 
medular traumática sem dor associada. Também como objetivo específico, caracterizar a 
dor e seu impacto na vida do paciente, foi uma meta da pesquisa. Participaram do estudo, 
32 pacientes paraplégicos adultos, vinculados ao um hospital geral, referência em 
traumatologia, da cidade de Fortaleza, que cumpriram programa de reabilitação em um 
centro especializado. Todos possuíam lesão completa, de etiologia traumática, 
principalmente por perfuração por arma de fogo (PAF). A maioria era do sexo masculino, 
idade entre 20 a 47 anos, analfabetos ou com ensino fundamental, sem ocupação, entre 5 a 
10 anos de lesão. As complicações mais evidentes na amostra foram bexiga e intestino 
neurogênicos, espasticidade, dor neuropática e úlcera de pressão. A amostra foi 
estratificada em dois grupos: (1) com lesão medular sem dor e (2) com lesão medular e dor 
neuropática central associada. Os instrumentos utilizados para coleta dos dados foram o 
The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), aplicado em ambos os grupos, o 
Questionário de Dor de McGilI (QDM) aliado à Escala Visual Numérica (EVN) e seu 
complemento para avaliar o impacto da dor na vida do paciente, estes aplicados apenas ao 
grupo 2 (com dor). Como resultados foram encontrados que 56,3% dos pacientes 
apresentam dor neuropática central como complicação da lesão medular. Destes, 50% 
fazem uso de medicações adjuvantes para o tratamento da dor, mesmo com efeito pouco 
satisfatório. Em relação à caracterização da dor pelos pacientes, estes referem que a 
sensação de queimação é a predominante, sendo que esta está inserida na subclasse 
"sensorial" do QDM, o que caracteriza esta dor em bases fisiopatológicas e não 
psicogênicas. A média de descritores escolhidos foi de aproximadamente seis. O índice de 
dor, também segundo o QDM variou entre quatro a 27 pontos e a intensidade, segundo a 
EVN variou entre seis a sete (na maioria dos casos), caracterizando-a como de moderada 
intensidade. Quando analisado o impacto da dor na vida do paciente, ainda segundo o 
QDM, os resultados mostram que a dor interfere diretamente nas atividades de vida diária, 
principalmente no sono, além de prejudicar o aspecto social. Já em relação ao 
comportamento dos outros em relação aos pacientes, estes relataram que não há grandes 
manifestações de irritação, raiva ou frustração. Em relação à qualidade de vida, quando 
comparado os dois grupos (com e sem dor), não houve significância estatística, embora os 
escores dos pacientes com dor fossem menores dos que os sem dor. No entanto no quesito 
qualidade de vida versus índice/intensidade de dor houve significância estatística nos 
domínios "capacidade funcional" (p=0,005), "estado geral de saúde" (p=0,003), "saúde 
mental" (p=0,035), “aspectos sociais (p=0,006) e "dor" (p=0,003). Estes resultados 
demonstram que o paciente com lesão medular traumática, mesmo sem dor neuropática 
associada, já possui grande comprometimento de sua qualidade de vida, quando esta 
condição vem acompanhada de dor neuropática central de índice e intensidade maiores, 
esta situação tende a piorar significativamente. Pode-se dizer também, em relação aos 
instrumentos utilizados, que o QDM mostrou-se válido para avaliar a dor neuropática, bem 
como o SF-36 para avaliar a qualidade de vida, no entanto, este último possui algumas 
limitações, visto a complexidade e subjetividade do tema.

Palavras-chave: Dor. Medição da Dor. Paraplegia. Qualidade de Vida.



ABSTRACT

It is a cross-sectional research of analytic descriptive character exploratory, with the aim of 
analyzing the relationship between central neuropathic pain and life quality in the traumatic 
spinal cord injury individuais of the city of Fortaleza, in Ceará. For comparative effects, the 
data were confronted with the one of the traumatic spinal cord injury patients without pain 
associated. Also as specific aim to characterize the pain and your impact in the patienfs life, 
it was a goal of the research. They participated in the study, 32 adults paraplegic patient, 
linked to the general hospital, reference in traumatology, of the city of Fortaleza, that 
accomplished rehabilitation program in a specialized center. All possessed complete lesion, 
of traumatic etiology, mainly for gunshot, most was of the masculine sex, age among 20 to 
47 years, illiterate or with fundamental teaching, without occupation, among 5 to 10 years of 
lesion. The most evident complications in the sample were neurogenic bladder and intestine, 
spasticity, neuropathic pain and pressure ulcer. The sample was stratified in two groups: (1) 
with spinal cord injury without pain and (2) with spinal cord injury and central neuropathic 
pain associated. The instruments used for collection of the data they were The MOS 36-item 
Shorts-Form Health Survey (SF-36), applied in both groups, the Questionnaire of Pain of 
McGilI (QDM) ally to the Numeric Visual Scale (EVN) and your complement to evaluate the 
impact of the pain in the patienfs life, these just applied to the group 2 (with pain). As results 
were found that 56,3% of the patients present central neuropathic pain as complication ofthe 
spinal cord injury. Of these, 50°/o make use of adjuvant medications for the treatment of the 
pain, even with little satisfactory effect. In relation to the characterization of the pain for the 
patients, these refer the burning sensation as the predominant, and this is inserted in the 
"sensorial" subclass of QDM, what characterizes this pain as physiopatological bases and 
non psicogenic. The average ofchosen descriptors was of approximately six. The pain index, 
also according to QDM, varied among four to 27 points and the intensity, according to EVN 
varied among six to seven, in most of the cases, characterizing her as moderate intensity. 
When analyzed the impact of the pain in the patienfs life, according to QDM, the results 
Show that the pain interferes directly in the activities of daily life, besides harming the social 
aspect. Already in relation to the behavior of the other ones in relation to the patients, these 
told that there are not great irritation manifestations, rage or frustration. In relation to the life 
quality, when the two groups are compared (with and without pain), there was no statistical 
significance, although the patients' scores with pain were smaller than those of patients 
without pain. However in the requirement quality of life versus pain index/intensity there was 
statistical significance in the domains "functional capacity" (p=0,005), "general State of 
health" (p=0,003), "mental health" (p=0,035), "pain" (p=0,003) and social aspects (p=0,006). 
These results demonstrate that the patient with spinal cord injury, even without neuropathic 
pain associated, already possesses great impairment of your life quality, when this condition 
comes accompanied of central neuropathic pain of index and larger intensities, this situation 
tends to worsen significantly. In relation to the instruments, the QDM was shown valid to 
evaluate the neuropathic pain, as well as SF-36 to evaluate the life quality, however, this last 
one possesses some limitations, sees the complexity and subjectivity of the theme.

Keywords: Measure of Pain. Pain. Paraplegia. Quality of Life.
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1 INTRODUÇÃO

Pelo Censo Demográfico, no Brasil, em 2000 havia 955.287 portadores de 

paraplegia, tetraplegia ou hemiplegia. Só no nordeste havia 275.527 e 

especificamente, no Ceará estão concentrados 48.332 destes indivíduos (IBGE, 

2003).

Dentre as causas, o acidente de trânsito é a mais comum, seguida de 

agressão por arma de fogo e queda de altura. Os pacientes acometidos, em sua 

maioria, são jovens, do sexo masculino, solteiros e residentes em áreas urbanas 

(REDE SARAH, 2004).

Em um Centro de Reabilitação de Fortaleza foram atendidos, entre setembro 

de 2001 a agosto de 2002, 380 pacientes com lesão medular traumática. Destes, a 

maioria é do sexo masculino, acima de 30 anos de idade e a etiologia mais comum é 

a agressão por arma de fogo, seguida de acidentes de trânsito (VALL et al., 2004).

O desenvolvimento de dor crônica é comum após uma lesão medular e 

independe das condições clínicas do paciente (WERHAGEN et al., 2004). Em torno 

de 79% deles sofrem de algum tipo de dor crônica (TURNER et al., 2001), 

principalmente dor neuropática central ou dor mielopática (BURCHIEL et al., 2001; 

RAVENSCROFT et al., 2000), que é uma dor espontânea que ocorre principalmente 

onde há diminuição de sensibilidade (TEIXEIRA, 2003).

Meu interesse pelo tema se deu em 2002 quando, recém-formada em 

enfermagem, comecei a trabalhar com reabilitação de pacientes com lesão medular. 

Minha angústia era ver que, além do comprometimento motor e sensitivo e das 

complicações decorrentes da lesão (que já é o bastante para justificar seu 
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sofrimento), muitos pacientes ainda tinham que conviver com a dor crônica, ainda 

sem cura e de difícil manejo. A partir daí, passei a dedicar os meus dias à pesquisa 

sobre o tema, bem como a tentar, de alguma maneira, aliviar o sofrimento destas 

pessoas.

A dor neuropática se deve a quadros básicos de doenças sistêmicas 

associadas a quadros álgicos durante um período ou mesmo durante toda a 

evolução da doença principal (LIANZA, 2001). Ela ocorre quando há lesão parcial ou 

total das vias nervosas do sistema nervoso periférico ou central (PIMENTA, 2000).

Estes fatores indicam que programas de avaliação, prevenção e tratamento, 

com manejo interdisciplinar, são muito importantes e necessários, visto que estes 

pacientes sofrem de um problema comum e que tem um alto impacto sobre as 

atividades de vida diária (RAVENSCROFT et al., 2000; SIDDALL et a/.,1997 e 

DALYAN et al., 1999), além de ser o principal fator de depressão e desemprego. 

Estudos mostram que 83% dos pacientes com dor crônica referem que a paralisia 

não os impede de trabalhar e ter uma vida social ativa, mas sim a dor que sentem 

(ROSE et al., 1988). Ela é a complicação que mais se relaciona com os menores 

valores nos escores de qualidade de vida (LUNDQVIST et al., 1991 e OLIVEIRA, 

1995).

Por isso é importante que a dor neuropática seja avaliada dentro do contexto 

da qualidade de vida, a fim de verificar sua proporção de comprometimento e 

impacto sobre sua vida, a fim de se planejar e implementar medidas de intervenção 

e manejo desta condição álgica (BENRUD-LARSON et al., 2000).

Qualidade de vida envolve um amplo espectro que constitui a sensação de 

bem-estar, que inclui o funcionamento físico e mental, as limitações de atividade e a 
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sensação geral de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

qualidade de vida é a percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, no 

contexto da cultura e do sistema de valores em que ele vive, em relação aos seus 

objetivos, expectativas padrões e preocupações. Nessa definição fica implícito que o 

conceito de qualidade de vida é subjetivo, multidimensional e inclui elementos de 

avaliação tanto positivos como negativos (FLECK et al., 1999).

O aumento da expectativa de vida das pessoas com lesão medular fez com 

que o processo de reabilitação fosse para além da prevenção dos danos causados 

pela lesão e objetivasse principalmente melhora da qualidade de vida e a 

independência funcional destes pacientes, com ou sem dor neuropática central 

associada, propiciando melhora da auto-estima e inclusão social.

Por isso avaliar a qualidade de vida e sua relação com a presença de dor 

crônica é de grande importância para os indivíduos portadores de lesão medular.



20

2 JUSTIFICATIVA

Segundo o National Institute of Nursing Research, a pesquisa sobre 

distúrbios neurofuncionais e cerebrais, incluindo a reabilitação após lesão cerebral 

e/ou medular e o manejo da dor, são áreas prioritárias para a pesquisa em 

enfermagem (LoBIONDO-WOOD e HABER, 2001). Além disso, a temática qualidade 

de vida tem aumentado nos últimos anos na literatura internacional (DANTAS et al., 

2003).

Segundo a Lei 7.853 de 1989 - Direito das Pessoas Portadoras de 

Deficiência, cabe como responsabilidades do poder público, entre outras, o incentivo 

à pesquisas e ao desenvolvimento tecnológico em todas as áreas do conhecimento 

relacionadas com a pessoa portadora de deficiência.

Segundo Putzke e Richards (2001), existem três áreas importantes de 

pesquisa que devem ser exploradas no contexto da dor após lesão medular: 

concernência metodológica (devido ao grande número de pesquisas experimentais), 

fatores de risco associados ao desenvolvimento da dor após lesão medular e 

impacto da dor nos domínios da qualidade de vida.

Além disso, observam-se na prática, muitos relatos de pacientes com lesão 

medular que possuem algum tipo de dor associada ao diagnóstico, principalmente 

dor crônica e, mais especificamente, dor neuropática central. Sendo assim, é 

preocupante que tantos pacientes sofram com o problema, que segundo 

Widerstrom-Noga et al. (2001), afeta diretamente as atividades de vida diária e 

prejudica o processo de reabilitação.
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Também, os próprios pacientes portadores de lesão medular, têm grande 

interesse por pesquisas sobre o tema lesão medular e suas complicações 

(EDWARDS etal., 2002).

É preciso conhecer o perfil dos pacientes que apresentam dor neuropática 

para entender sua influência nas atividades de vida diária e processo de reabilitação, 

a fim de se planejar, dentro de uma equipe interdisciplinar, um plano de cuidados 

para amenizar esses efeitos, promovendo o que é mais importante para o dia-a-dia 

destes pacientes: a qualidade de vida (TEIXEIRA, 1999).

A avaliação e o manejo da dor, a realização das atividades de vida diária 

com o maior grau de independência possível, a recuperação da funcionalidade, são 

essenciais nos pacientes com lesão medular. Aliviá-los dessa parcela do sofrimento 

constitui apenas uma das etapas almejadas pela equipe interdisciplinar envolvida no 

complexo processo do restabelecimento do equilíbrio biopsicossocial e de 

reintegração à sociedade dos lesados medulares (TEIXEIRA, 1999).

Uma reabilitação bem-sucedida tem por meta diminuir sintomas, aumentara 

independência e retornar às atividades habituais (FRÁGUAS JÚNIOR e FIGUEIRÓ, 

2001).

Neste contexto, é importante que o tema seja estudado e valorizado, visto 

que a dor neuropática, por si só, influencia diretamente no processo de reabilitação 

que, aliado a falta de qualidade de vida, fica ainda mais penoso e lento. Pacientes 

com baixos índices de qualidade de vida apresentam baixa adesão aos tratamentos, 

amplificação da dor, incapacidade para o auto-cuidado e atraso na recuperação da 

saúde.
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A importância clínica da correlação entre dor crônica e qualidade de vida é 

inquestionável e todos os profissionais que atuam junto aos pacientes com dor 

neuropática central secundária à lesão medular, devem estar atentos para a 

identificação destes fatores. Pacientes com dor e sem um mínimo de qualidade de 

vida apresentam prejuízos para a vida diária de magnitude superior àqueles que, 

embora com dor, possuem um escore maior nos indicadores de qualidade de vida.

Daí surge a problemática que embasa esta pesquisa: Qual a relação entre 

dor neuropática central e qualidade de vida das pessoas portadoras de lesão 

medular traumática?
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3 HIPÓTESES

Em relação à frequência dos acontecimentos e associação entre as variáveis 

preditora (dor) e de desfecho (qualidade de vida), estima-se que as seguintes 

afirmações possam ser comprovadas:

- Pacientes com dor neuropática central secundária à lesão medular 

traumática apresentam menores índices de qualidade de vida, se 

comparados aos pacientes com lesão medular sem dor associada;

- Pacientes com maiores índices e intensidades de dor, apresentam 

menores escores nos indicativos de qualidade de vida.

- A dor provoca grande impacto nas atividades de vida diária da pessoa 

portadora de lesão medular.

- Não há correlação entre a presença de dor e algumas variáveis do estudo 

como sexo, idade, tempo de lesão, nível neurológico e etiologia do trauma.
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4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

- Analisar a relação entre dor neuropática central e qualidade de vida das 

pessoas portadoras de lesão medular traumática, através do SF-361 .

1 The MOS 36-item Short-Form Health Sutvey.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar os dados com os de pessoas portadoras de lesão medular 

traumática, porém sem dor associada;

- Identificar a intensidade da dor neuropática central secundária à lesão 

medular traumática, através da Escala Visual Numérica (EVN);

- Verificar o índice da dor neuropática secundária à lesão medular, através 

do questionário de McGilI;

- Descrever as características desta dor, através do questionário de McGilI;

- Identificar o impacto da dor nas atividades de vida diária, através do 

complemento do questionário de McGilI;

- Correlacionar a variável preditora (dor) com as demais variáveis 

envolvidas no estudo, através de correlações estatísticas;

- Avaliar a qualidade de vida dos pacientes com dor, conforme aumentam o 

índice e intensidade desta condição álgica.
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5 REVISÃO DE LITERATURA

5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ACERCA DA DOR

A dor é uma característica comum a toda a humanidade, sendo 

experimentada por todos os seres humanos em algum momento (PALATNIK, 2001). 

Ela surge com o início da vida e desenvolve-se influenciada pelas mudanças no 

estilo de vida do Homem e das sociedades. O Homem busca a felicidade e o bem- 

estar em todos os níveis e a dor aparece justamente como um dos obstáculos para 

que ele possa atingir seus objetivos, fazendo-o lembrar-se de seu estado de 

vulnerabilidade (TONIOLLI, 2000).

A palavra dor, etimologicamente, origina-se do latim vulgar dolor e designa 

dor física, sofrimento, dor moral, pena, desgosto, tormento e aflição, tristeza 

(PERISSINOTTI, 2003). Dor em inglês é pain, que do latim é poena e do grego 

poiné, que significa castigo, punição (CALDEIRA, 2001).

Ela é fisiologicamente essencial para a sobrevivência, pois se trata de uma 

sensação, um "adjunto psicológico a um reflexo protetor". A dor é uma sensação 

classificada como somestésica que significa "sensação corporal", que também inclui 

o tato, a pressão, o calor e o frio. A dor é uma manifestação que é subjetiva e que 

varia conforme a interpretação e percepção consciente e inconsciente do ser 

humano (LEÃO e CHAVES, 2004).

A dor é considerada atualmente, como o quinto sinal vital (SOUSA, 2002) e 

tem sido avaliada de forma contínua e permanente nos hospitais e clínicas de dor 

(FREíví et ai., 2003). A Agência Americana de Pesquisa e Qualidade em Saúde
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Pública e a Sociedade Americana de Dor descrevem que ela deve ser registrada, ao 

mesmo tempo e no mesmo ambiente clínico em que também são avaliados os 

outros sinais vitais (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial). A Sociedade 

Médica Portuguesa, já em 1993 reconheceu a dor como o quinto sinal vital, a qual 

deve ser invariavelmente mensurada no contexto clínico-hospitalar (SOUSA e 

SILVA, 2004).

O prazer e a dor, com a mesma intensidade, ocupam lugar de destaque em 
nossas vidas; o primeiro é o da mola mestre da nossa existência, 
continuamente nos impulsionando em busca de realizações na forma de 
conquistas intelectuais, esportivas, materiais e sexuais; e a outra é 
entendida como o inferno terreno que tentamos fugir desde tenra idade, 
nem sempre com sucesso (ANDRADE FILHO, 2001).

Sendo a dor uma das experiências mais destrutivas e desorganizadoras da 

vida humana (BASZANGER apud PALATNIK, 2001), sua avaliação e manejo 

adequados são essenciais.

Neste contexto, o enfermeiro é peça fundamental no manejo tanto da dor 

aguda como crônica, pois é o profissional de saúde que permanece maior tempo 

junto ao paciente. Ele funciona como um elo entre a equipe e o paciente. No 

entanto, para que este profissional possa atuar de modo eficaz no manejo da dor é 

necessário a conscientização quanto a importância de seu controle além da 

aquisição de conhecimentos sobre a fisiopatologia da dor aguda e crônica e 

métodos avaliativos para que se possa escolher o melhor método de manejo de 

acordo com sua realidade e local de atuação (MORAES, 2004).

Em síntese, pode-se dizer que o foco de ação do enfermeiro deve ser a 

avaliação adequada e o controle das respostas disfuncionais do paciente e de sua 

família frente a dor, ao tratamento e a promoção do auto-cuidado (PIMENTA, 2003).
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5.1.1 Histórico

Nas sociedades antigas, a origem da dor era atribuída à invasão do corpo 

por maus espíritos, uma forma de punição dos deuses. Acreditava-se que o coração 

e os vasos sanguíneos estivessem envolvidos na apreciação do fenômeno doloroso, 

conforme Aristóteles mencionava. Nos séculos V e VI a.C., na Grécia, foram 

iniciadas as primeiras associações entre dor e sistema nervoso central e periférico. 

Mas foi apenas após o Renascimento, nos séculos XVI e XVII, que Descartes 

introduziu conceitos sobre a especificidade das vias nervosas.

Em 1965, Melzack e Wall, criaram a "Teoria da Comporta" que parte do 

princípio de que a dor não foi feita para ser memorizada e por isso o impulso 

conduzido pelo Sistema Nervoso Periférico (SNP) ao Sistema Nervoso Central 

(SNC) sofre atuação de sistemas moduladores, antes que a percepção da dor seja 

evocada. Deste equilíbrio entre atividade excitatória e inibitória resulta a sensação 

dolorosa (TEIXEIRA, 1994).

Historicamente, busca-se uma definição para a dor que varia desde os 

primórdios da humanidade. Homero a definia como resultado de "flechas atiradas 

pelos deuses" que atingiam os humanos, quando de sua revolta. Aristóteles a 

considerava como uma "paixão da alma". Platão assegurava que a dor e o prazer 

surgiam de dentro do corpo (PERISSINOTTI, 2003).

A dor foi conceituada em 1979 pela Internacional Association for Study of 

Pain (IASP) como "uma experiência sensorial e emocional desagradável que é 

associada a lesões reais ou potenciais ou descritas em termos de tais lesões" (IASP, 

1979). Independente da aceitação dessa definição, a dor é considerada como uma 
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experiência genuinamente subjetiva e pessoal, sendo sua percepção caracterizada 

como uma experiência multidimensional, diversificando-se na qualidade e na 

intensidade sensorial, sendo afetada por variáveis afetivo-motivacionais (SOUSA, 

2002).

Mesmo com o esforço de alguns pesquisadores, até 1960 as pesquisas 

sobre dor eram relativamente negligenciadas pelas entidades científicas. Nos últimos 

20 anos, são inúmeros os trabalhos que apontam para uma sub-identificação e sub- 

tratamento da dor, apesar do aumento expressivo de publicações sobre o tema. Em 

2001 teve início a "Década da Pesquisa e Controle da Dor" nos Estados Unidos. No 

Congresso realizado em 2003 pela American Pain Society, o Professor John Loeser 

apresentou uma análise crítica sobre o desenvolvimento de pesquisas na área. Isto 

mostra que houve uma certa sensibilização sobre o tema nos últimos anos (LEÃO e 

CHAVES et ai., 2004).

Esse projeto entrou em vigor nos Estados Unidos em 2001, onde a American 

Pain Society estabeleceu uma força tarefa para agendas da década da dor, 

abrangendo temas como pesquisa, alerta profissional, política e alerta público, cada 

qual com objetivos específicos. Dentre os objetivos deste projeto estão o aumento 

de pesquisas direcionadas à epidemiologia das condições álgicas, avaliação, 

manejo e tratamento, bem como incentivo e treinamento para os que têm interesse 

de seguir carreira nas pesquisas de dor (LOESER, 2003).

No Brasil, também observa-se crescente interesse no estudo da dor e esse 

desenvolvimento deve-se, em primeiro lugar, a sensibilidade humana de 

pesquisadores que abraçaram a causa do alívio da dor há mais de 20 anos. É 

inegável o grande avanço científico nesta área. Um trabalho realizado pela
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enfermeira Wanda de Aguiar Horta, ainda em 1976, mostra que os brasileiros 

desvalorizam menos a dor que os demais países da América Latina. Tal fato mostra 

que o Brasil está progredindo na valorização do tema (HORTA, 1976).

Neste contexto, a enfermagem na área da dor também vem se 

desenvolvendo, não tão discretamente como antes. Nos últimos cinco anos foram 

publicados, de acordo com o MEDLINE, 76.316 trabalhos sobre dor, 10.846 sobre 

dor crônica e 2.707 sobre dor e enfermagem, o que corresponde a 3,55%, 

considerando-se toda a produção sobre dor. Já no LILACS, encontram-se indexados 

5.330 trabalhos sobre dor, sendo 459 sobre dor crônica e apenas 107 na área da 

enfermagem, denotando que na América Latina os índices de publicação são ainda 

menores. Além disso, observa-se que as pesquisas com abordagem quantitativa 

prevalecem sobre as pesquisas qualitativas e não há como estimar a produção 

científica no Brasil (LEÃO e CHAVES, 2004).

No Brasil, existe a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) e suas 

sedes regionais em diferentes estados, que trabalha em função, principalmente, de 

estimular as pesquisas nesta área e promover eventos. Tal fato está propiciando 

maior participação dos profissionais de saúde na temática dor.

5.1.2 Fisiopatologia da Dor

A dor é um complexo processo que envolve interação entre 

neurotransmissores e neuromoduladores (PHILIP, SIDDALL e COUSINS, 1997).

O primeiro passo na seqüência dos eventos que originam o fenômeno 

sensitivo-doloroso é a transformação dos estímulos ambientais em potenciais de 
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ação que, das fibras periféricas, são transferidos para o Sistema Nervoso Central 

(SNC).

Quatro processos distintos estão envolvidos na transmissão do impulso 

doloroso: transdução, transmissão, modulação e percepção ou cognição da dor.

A transdução é o processo pelo qual o estímulo nociceptivo gera uma 

atividade elétrica periférica, transformando o estímulo em potencial de ação. A 

transmissão envolve o transporte do impulso elétrico ao nível medular e até o 

cérebro, através de tratos específicos. A modulação age paralelamente à 

transmissão ao nível medular e é o processo pelo qual esta é facilitada ou inibida, 

segundo a Teoria da Comporta. Chegando ao córtex cerebral o impulso doloroso é 

interpretado em todas as suas dimensões, a informação é identificada e se 

transforma em sensação de dor (Figura 1) (TEIXEIRA, 2003).

Figura 1 - Neurofisiologia da dor
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No caso da dor neuropática central após lesão medular ou dor mielopática, a 

fisiopatologia ainda é um dos maiores desafios para os pesquisadores e a IASP a 

conceitua como consequência à lesão ou disfunção primária do sistema nervoso. 

Existem várias vertentes que tentam explicar o fenômeno, uma delas afirma que o 

tecido lesado tenta se reconstituir através do fenômeno da neuroplasticidade, como 

não consegue se regenerar cria uma cicatriz chamada de neuroma no local da lesão 

medular. Este neuroma proporciona manutenção da atividade ectópica local, 

associada a supressão do sistema modulador, causando a dor constante referida 

principalmente em membros inferiores (TEIXEIRA, 1999).

Outra explicação para o fenômeno é que a diversidade de alterações sobre 

as quais repousam os mecanismos da dor neuropática vai desde as anormalidades 

eletrofisiológicas a modificações genético-moleculares de receptores de membrana, 

envolvendo comprometimento de neurotransmissores e citocinas, além de conexões 

sinápticas, dentro do contexto da neuroplasticidade. Os principais mecanismos 

envolvidos na dor neuropática central são a sensibilização central, a reorganização 

de campos receptivos de contatos sinápticos e do córtex cerebral, além de 

modificações, nos processos modulatórios descendentes e de alterações estruturais, 

tais como brotamento de fibras (CASTRO-COSTA et al., 2004).
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5.1.3 Classificação da Dor

5.1.3.1 Neurofisiológica

A classificação neurofisiológica da dor baseia-se nos mecanismos dolorosos 

desencadeantes, diferenciando as dores em nociceptivas e não-nociceptivas.

A dor nociceptiva é aquela que resulta da ativação de nociceptores 

periféricos, através de estímulos dolorosos mecânicos, térmicos ou químicos e 

divide-se em dor somática e visceral.

Já a dor não-nociceptiva subdivide-se em dor neuropática e psicogênica. 

Esta última não está associada a nenhum mecanismo nociceptivo ou neuropático, 

não havendo danos físicos ao organismo.

A dor neuropática é fruto da lesão ou disfunção do SNC ou SNP e pode se 

manifestar de várias formas, como sensação de queimação, peso, agulhadas, 

ferroadas ou choques, podendo ou não ser acompanhada de "formigamento" ou 

"adormecimento" (sensações chamadas de "parestesias") de uma determinada parte 

do corpo. São exemplos: a neuralgia do nervo trigêmeo, a neuralgia pós-herpética, a 

neuropatia periférica e a dor por desaferentação após lesão medular.

No caso da lesão medular, a dor neuropática é usualmente referida em 

regiões nas quais a sensibilidade está parcial ou totalmente comprometida e pode 

ser desencadeada por automatismos musculares, modificações da pressão 

atmosférica, umidade ambiental e emoções. Normalmente é descrita como choque e 

queimação e piora à noite (TEIXEIRA, ROGANO e DOBBRO, 1999). A eliminação 

dos agentes causais frequentemente não controla a dor e isso ocorre porque, 
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habitualmente, não tem a etiologia determinada e sofre influência de vários fatores, 

inclusive genéticos.

5.1.3.2 Temporal

Temporalmente a dor pode ser classificada em aguda ou crônica.

A dor aguda tem a função de alerta, segue-se à lesão tecidual e, geralmente, 

desaparece com a resolução do processo patológico. Ela apresenta-se bem 

delineada temporalmente e associa-se a alterações neurovegetativas tais como 

taquicardia, hipertensão arterial, sudorese, palidez, expressão facial de intenso 

desconforto, agitação psicomotora e ansiedade. Embora fatores psicológicos e 

ambientais tenham influência na vivência da dor aguda, raramente participam como 

fator primário. A fisiopatologia da dor aguda é bem compreendida, o diagnóstico 

etiológico não é difícil e seu controle é adequado, através de drogas analgésicas 

como os antiinflamatórios e opióides (TEIXEIRA, 1994).

Já a dor crônica, que é o caso da dor neuropática central após lesão 

medular, pode ser considerada como aquela que persiste além do tempo razoável 

para a cura de uma lesão que causa dor contínua e recorrente em intervalos de 

meses ou anos. Na dor crônica, de forma geral, não ocorrem as respostas 

neurovegetativas presentes na dor aguda, devido à adaptação dos sistemas 

neuronais. Esta é causada por processos patológicos crônicos nas estruturas 

somáticas ou viscerais, ou por disfunção prolongada dos componentes do SNP, do

SNC ou ambos.
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Em contraste com a dor aguda, a dor crônica pode também decorrer de 

fatores ambientais ou psicopatológicos. Não tem função biológica de alerta e, 

frequentemente, gera estresse físico, emocional, econômico e social, significativos 

para o indivíduo e sua família. Além disso, gera incapacidade laborativa, alterações 

de humor e da vida afetiva, principalmente devido à instalação de quadros 

depressivos. É de diagnóstico e tratamento mais difíceis do que os da dor aguda e é 

um dos problemas de saúde mais onerosos para a sociedade (TEIXEIRA, 1994). Ela 

não responde efetivamente ao tratamento medicamentoso tradicional e necessita da 

ajuda de medicações adjuvantes (antidepressivos e anticonvulsivantes) para o seu 

controle. Pode-se dizer que a dor crônica em si, já é considerada uma doença.

A dor crônica varia de acordo com os seguintes fatores: vulnerabilidade 

genética à expressão de dor; influências ambientais sobre o indivíduo, como traumas 

e doenças; eventos estressores na vida do indivíduo (problemas afetivos, 

financeiros, etc.); personalidade do indivíduo, capacidade de lidar com problemas e 

suporte social (MARQUEZ, 2004).

5.1.4 Avaliação da Dor

Por ser uma experiência subjetiva, a dor não pode ser objetivamente 

determinada por instrumentos físicos que, usualmente, mensuram o peso corporal, a 

temperatura, a altura, a pressão sanguínea e o pulso, ou seja, não existe um 

instrumento padrão que permita a um observador externo, objetivamente, mensurar 

essa experiência interna, complexa e pessoal. No entanto a mensuração da dor é 
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extremamente importante, pois se torna impossível manipular um problema dessa 

natureza sem ter uma medida sobre a qual basear as condutas terapêuticas 

(SOUSA, 2002).

A avaliação da experiência dolorosa é fundamental para se compreender a 

origem e a magnitude da dor, para implementação de estratégias de manejo 

adequadas. Torna-se impossível manipular um problema desta natureza sem ter 

uma medida sobre a qual basear o tratamento ou a conduta terapêutica. Uma 

medida eficaz da dor possibilita examinar sua natureza, origens e correlatos clínicos, 

em função das características emocionais, motivacionais, cognitivas e de 

personalidade do indivíduo (SOUSA e SILVA, 2004).

Os métodos são basicamente inferenciais e estão baseados, principalmente, 

no auto-relato (PIMENTA, 2000). Isso porque apenas a perspectiva do paciente é a 

correta, por isso suas auto-avaliações são as mais acuradas e confiáveis (SOUSA e 

SILVA, 2004). Isso porque a dor não pode ser compreendida em sua complexidade 

se tomada como um objeto isolado, dissociado do sujeito que a vivência (PALATNIK, 

2001). Significativa parcela do controle ineficiente da dor aguda e crônica deve-se à 

avaliação inadequada da síndrome álgica. A abrangência e a complexidade da 

avaliação variam com as características do quadro doloroso e do doente. Vale 

lembrar que, o objetivo maior da avaliação é caracterizar o quadro doloroso e sua 

interferência na vida do indivíduo. No entanto, sabe-se também que há deficiências 

na formação dos profissionais de saúde em relação a estes aspectos e, todos os 

que cuidam de pacientes com dor crônica devem possuir informações suficientes 

sobre avaliação do quadro álgico em seus diversos domínios, visando a realização 
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de trabalho cooperativo e complementar entre os profissionais e o melhor 

atendimento aos pacientes (PIMENTA et al., 1998).

Mais do que a avaliação da dor, é preciso avaliar a "pessoa com dor" de 

maneira holística, visto que esta pessoa compreende aspectos relativos às 

condições físicas, às características da dor, às respostas comportamentais e 

emocionais apresentadas, à situação trabalhista e ao funcionamento na vida diária, 

entre outros. Vale dizer também que, esta avaliação deve, acima de tudo, ser feita 

de forma interdisciplinar, com os membros da equipe de saúde atuante (PIMENTA, 

2001).

A mensuração da dor é essencial para sua avaliação, manejo e tratamento, 

no entanto, ainda é um desafio para os pesquisadores e examinadores devido à 

complexidade, subjetividade e multidimensionaiidade da experiência dolorosa. Por 

outro lado, nas últimas décadas houve uma considerável evolução nas técnicas, 

procedimentos e métodos de avaliação, tanto em laboratório quanto na clínica 

(SOUSA e HORTENSE, 2003). Uma medida eficaz da dor possibilita examinar sua 

natureza, origens e seus correlatos clínicos em função das características 

emocionais, motivacionais, cognitivas e de personalidade do indivíduo (SOUSA, 

2001).

Vale ressaltar aqui que, os termos avaliação e mensuração da dor são 

frequentemente usados como sinônimos, mas muitos autores entendem que é 

importante distingui-los. Jorgensen-Dick enfatiza que mensuração é uma tentativa de 

quantificar a experiência individual em comparação com outros, enquanto a 

avaliação é parte de um processo global, sendo mais ampla que uma simples 

mensuração. Já Turk e Melzack afirma que apenas uma medida da dor não é 
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suficiente quando se considera as múltiplas facetas da experiência dolorosa. Do 

mesmo modo, McGuire sugere que a mensuração envolve quantificar a dor, 

enquanto avaliação envolve uma compreensão global desta experiência (SOUSA e 

SILVA, 2004).

Os principais problemas referentes à avaliação e mensuração da dor, tanto 

no contexto clínico quanto no de pesquisa, decorrem de sua natureza subjetiva, 

número limitado de instrumentos fidedignos e válidos para mensurar a experiência e 

a percepção de dor e uma variedade de problemas clínicos, tais como o tipo de dor, 

suas causas e as características dos pacientes (SOUSA e SILVA, 2004).

A escolha de um instrumento para mensurar a dor deve, antes de tudo, 

adequar-se ao nível de compreensão do paciente. Oferecer ao paciente uma 

"linguagem" para se fazer ser bem compreendido é muitas vezes o "elo" que falta 

entre o examinador e o paciente. Assim, os fatores mais importantes a serem 

considerados, ao selecionar instrumentos de mensuração da dor, são as 

características específicas da amostra, facilidade de aplicação e de computação dos 

escores, a fidedignidade e a validade dos dados obtidos com a aplicação do 

instrumento (SOUSA e SILVA, 2004).

Existem diversos instrumentos para avaliação da dor e podem ser 

unidimensionais ou multidimensionais.
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5.1.4.1 Unidimensionais

As escalas unidimensionais avaliam, ou melhor mensurarm, somente uma 

das dimensões da experiência dolorosa, sendo designadas para quantificar apenas 

a severidade ou a intensidade da dor e têm sido usadas com freqüência para se 

obter informações rápidas, não invasivas e válidas sobre a dor (SOUSA, 2001). 

Dentre as mais utilizadas, destacam-se a Escala Visual Numérica (EVN), que 

consiste em uma linha de 10 cm graduada de zero a dez, sendo zero ausência de 

dor e dez a pior dor imaginável (Anexo 2, p. 122); a Escala Visual Analógica (EVA), 

que consiste em uma linha reta de 10 cm, não numerada, indicando-se em uma 

extremidade a marcação "ausência de dor" e na outra, "pior dor imaginável"; a 

Escala Verbal Numérica, onde o doente é informado sobre a necessidade de 

classificar sua dor em notas que variam de "0 a 10", de acordo com a intensidade da 

sensação, onde "0" representa ausência de dor, "1 a 3" dor leve, "4 a 7" dor 

moderada e "8 a 10" dor intensa. As três escalas são muito similares e têm a 

vantagem de facilitar o contato entre a equipe de saúde e o paciente, 

proporcionando a avaliação da intensidade da dor, possibilitando ao paciente a 

certeza de "se fazer entender".

5.1.4.2 Multidimensional

Como já visto, a experiência dolorosa não se restringe apenas a sua 

intensidade. Sua compreensão enquanto estímulo multidimensional só foi melhor

í
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descrita por Melzack em 1965, através da utilização do Questionário da Dor de 

McGilI (QDM) (MELZACK, 1975) (Anexo 2, p. 122).

O QDM é considerado o melhor instrumento para avaliar qualitativamente a 

dor e é o mais utilizado para caracterizar e discernir os componentes afetivo, 

sensitivo e avaliativo da dor, quando se pretende obter informações qualitativas e 

quantitativas a partir das descrições verbais. Por ser um questionário utilizado em 

várias línguas (italiano, espanhol, francês, dinamarquês, alemão, finlandês e 

português, além da versão original em inglês) é considerado instrumento universal e 

foi traduzido para o português por Pimenta e Teixeira em 1996 (PIMENTA e 

TEIXEIRA, 1996).

Ele costuma ser bem aceito pelos pacientes que, muitas vezes, por si só, 

não encontram palavras para descrever sua dor. O QDM avalia três dimensões da 

dor: sensorial-discriminativa, motivacional-afetiva e cognitiva-avaliativa, através de 

78 descritores das qualidades sensoriais da dor e das emoções correspondentes. 

Nele consta um desenho do corpo, no qual o paciente assinala a localização da dor 

e uma escala de intensidade da dor (que varia entre os escores "1 e 5", conforme a 

intensidade da dor). A qualidade sensorial da dor refere-se a característica de 

tempo, espaço, pressão e temperatura. Avaliações do componente afetivo abrangem 

fatores como tensão, medo e expressões neurovegetativas que compõem a 

experiência dolorosa. Já os descritores da classe avaliativa permitem a avaliação 

global da experiência. Cada subgrupo é composto por um conjunto de palavras 

qualitativamente similares, mas com nuances que as tornam diferentes em termos 

de intensidade, e, a partir dos descritores escolhidos pelo paciente, obtém-se os 

índices de dor, baseado na classificação de valores das palavras escolhidas. Neste 
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sistema de pontuação, a palavra em cada subclasse que implica menor dor recebe o 

valor "1", a palavra seguinte valor "2", e assim sucessivamente. Todos os valores 

das palavras escolhidas pelos pacientes são somados para obtenção de pontuação 

separada para as palavras de cunho sensorial (subclasses 1 a 10), afetivo 

(subclasses 11 a 15), avaliativo (subclasse 16) e misto (subclasses 17 a 20), além 

de fornecer uma pontuação total (subclasses 1 a 20) (PIMENTA e TEIXEIRA, 1996).

Ele é amplamente utilizado em situações de pesquisa e centros 

especializados de dor (PIMENTA et al., 1998). Os escores do índice de dor variam 

até o máximo de 78 pontos, conforme escolha dos descritores, sendo mais altos 

conforme aumenta a gravidade do fenômeno doloroso. Neste mesmo questionário, 

também há uma complementação com questões que avaliam o impacto da dor na 

vida do paciente em relação ao prejuízo social, atividades de vida diária e percepção 

do outro, segundo adaptação feita por Castro em 1999 (Anexo 3, p. 123). Esta 

complementação também será utilizada nesta pesquisa.

A partir do inventário McGilI, propostas de novos instrumentos avaliativos da 

dor foram criadas, destacando-se o Wisconsin Brief Pain Questionnaire (CLEELAND 

e RYAN, 1994), o Memorial Pain Assessment Card e o Pain Disability Index 

(CHIBNALL e TAIT, 1994; JEROME e GROSS, 1991). Além destes existem muitos 

outros, inclusive para avaliar aspectos psicológicos da dor, no entanto a maioria não 

foi traduzida e validada para a língua portuguesa. Uma crítica aos instrumentos de 

avaliação multidimensional da dor é justamente o fato de serem instrumentos 

complexos, de difícil aplicação na prática clínica e de entendimento pelo paciente. 

Isso ocorre porque, em nosso meio, com freqüência são utilizadas escalas 

traduzidas de outras línguas e quando se reproduz uma escala desenvolvida em 
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populações com características culturais diferentes daquela que a originou, ela 

poderá não ser adequada para tal população. Por isso, antes de uma escala ser 

utilizada, é fundamental que se desenvolvam estudos para torná-la um instrumento 

válido tanto para avaliação individual de um paciente quanto de populações 

(ANDRADE FILHO, 2001).

Nesta pesquisa optou-se pela aplicação de parte do questionário de McGilI, 

com enfoque principalmente aos descritores, visto que possui tradução validada para 

a língua portuguesa e aborda os aspectos multidimensionais da dor. A aplicação 

deste questionário dá ênfase aos aspectos psicossocioculturais como estado 

emocional, personalidade do doente, situação e satisfação com o trabalho, aspectos 

da história familiar relacionados à expressão e manejo da dor (atitudes, crenças, 

valores e os modos do doente e de sua família lidarem com a dor) (PIMENTA, 2000).

O enfermeiro deve estar atento quanto às técnicas de avaliação da 

experiência dolorosa visto que este profissional é essencial no contexto do manejo 

da dor. É esperado do enfermeiro, mais do que a aplicação de analgésicos 

prescritos, a compreensão do tipo e do significado da dor para o paciente. Além 

disso, esperam-se também ações sistematizadas de enfermagem, inseridas nas 

estratégias interdisciplinares, que promovam alívio e conforto aos indivíduos 

portadores de síndromes álgicas (SAUPE, 1987). Muitas vezes, medidas simples 

como higiene corporal, troca de curativos e promoção de esvaziamento vesical e 

intestinal, podem levar ao alívio da dor sem a precipitação em administrar 

analgésicos; basta um olhar atento e holístico do enfermeiro.



42

5.2 DOR NEUROPÁTICA E LESÃO MEDULAR

A fim de melhor compreender a dor neuropática decorrente de lesão 

medular, faz-se necessário uma abordagem sobre lesão medular, que será feita 

nesta seção.

5.2.1 Lesão da Medula Espinhal

As doenças e lesões do SNC e suas consequentes seqüelas vem se 

tornando mais incidentes e prevalentes na sociedade contemporânea, seja pelo 

envelhecimento geral da população, pelo aumento da sobrevida dos pacientes 

devido aos melhores cuidados na fase aguda das doenças e também pelo aumento 

da violência e das lesões traumáticas decorrentes. As lesões do SNC são as 

síndromes incapacitantes mais devastadoras que acometem o Homem, pois além da 

gravidade e irreversibilidade, geram na maioria dos casos incapacidades 

multifatoriais, muitas vezes graves e que exigem um programa de reabilitação longo 

e oneroso, que muitas vezes não levam à melhora total do quadro, mas à melhora 

da adaptação do indivíduo à sua nova condição. Isto partindo do princípio de que a 

reabilitação é um processo que busca o desenvolvimento das capacidades 

remanescentes, permitindo que o indivíduo alcance sua independência nas 

atividades físicas, profissionais e sociais, de acordo com seu nível de lesão (GREVE, 

1999).
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Estas alterações tornam os indivíduos com lesão medular em indivíduos 

portadores de deficiência que, por sua vez, é definida como carência, doença, 

invalidez e incapacidade para o trabalho. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

define que pessoa com deficiência é aquela que porta um comprometimento físico, 

sensorial ou mental, acarretando-lhe limitação e colocando-a em situação de 

desvantagem em relação à categoria das pessoas consideradas "normais" 

(FRANÇA e PAGLIUCA, 2002).

O traumatismo raquimedular tem sido identificado como uma incapacidade 

de alto custo, que exige importantes alterações no estilo de vida do paciente 

(SCHMITZ apud SALVADOR e TARNHOVI, 2204). A medula espinhal conduz 

impulsos para ao encéfalo e impulsos que dele se originam. As várias vias aferentes 

e eferentes, proporcionam um elo vital no controle do sistema nervoso autônomo, 

portanto, a transsecção da medula resulta na perda da capacidade motora, sensitiva 

superficial e profunda, além de comprometimento do controle vasomotor, intestinal, 

da bexiga e função sexual (BROMLEY apud SALVADOR e TARNHOVI, 2204).

Nos centros de reabilitação é comum encontrar pacientes que sofreram 

lesão medular, principalmente de origem traumática, decorrente de violência e 

acidentes de trânsito. Em uma pesquisa realizada no período de setembro de 2001 a 

agosto de 2002 foi traçado o perfil destes pacientes2 (Gráfico 1).

2 Dados coletados pela própria autora em trabalho desenvolvido anteriormente com o objetivo de 
traçar o perfil do paciente portador de lesão medular traumática com dor neuropática central (VALL et 
al., 2004).



Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes com lesão medular traumática segundo as variáveis estudadas. Fortaleza - CE,

2004
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FONTE: Dados da pesquisa realizada no período de set./2001 a ago./2002.
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A lesão medular é uma grave síndrome neurológica incapacitante que se 

caracteriza por alterações da motricidade, sensibilidade superficial e profunda e 

distúrbios neurovegetativos dos segmentos do corpo localizados abaixo da lesão. 

Existem diversas classificações para a lesão medular, nesta pesquisa optou-se pela 

terminologia da American Spinal Injury Association (ASIA), que classifica a 

paraplegia (envolve os membros inferiores) e a tetraplegia (envolve os quatro 

membros) como termos para lesões medulares traumáticas (ASIA, 2002).

As lesões traumáticas também são classificadas em completas e 

incompletas, também segundo a ASIA (MAYNARD et al., 1997). Nas lesões 

completas há ausência da função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão e nas 

incompletas há preservação parcial da função sensitiva e/ou motora abaixo do nível 

neurológico (MAYNARD, 1996). Desta maneira, o grau de deficiência é classificado 

em Asia Impairment Scale (AIS), da seguinte forma (Mc DONALD e SADOWSKY, 

2002):

- AIS A - lesão completa, sem função motora ou sensitiva abaixo do nível da 

lesão;

- AIS B - lesão incompleta, sem função motora abaixo do nível da lesão, 

porém com sensibilidade preservada;

- AIS C - lesão incompleta, havendo preservação da função sensitiva e 

motora abaixo do nível da lesão, no entanto a força muscular tem seu grau 

diminuído (> 0 e < 3);

- AIS D - lesão incompleta, havendo preservação da função sensitiva e 

motora abaixo do nível da lesão, com força muscular > 3 e < 5;

- AIS E - as funções sensitivas e motoras são normais.



46

Algumas complicações decorrentes de uma lesão medular são: bexiga e 

intestino neurogênicos, disfunção sexual, espasticidade, úlcera de pressão, 

deformidades óste-articulares, trombose venosa profunda, ossificação heterotópica e 

síndromes dolorosas.

5.2.2 Dor Neuropática após Lesão Medular Traumática

Após a lesão medular, é comum o desenvolvimento de dor crônica, 

caracterizada principalmente pela dor neuropática central ou mielopática (KIM e 

HSU, 2001). Esta é uma das complicações mais representativas e o manejo e 

tratamentos convencionais são ineficazes (EIDE, 1998). Ela pode surgir após 

semanas, meses ou até anos após o trauma (GREVE, 1987). Não existem conceitos 

ou definições que possam ser aplicados a todas as síndromes dolorosas, além 

disso, a intensidade da dor e a expressão do sofrimento diferem muito de um 

indivíduo para outro e grande número de fatores individuais e ambientais, incluindo 

os aspectos genéticos, sociais, culturais, religiosos, filosóficos, experiências 

anteriores e estado mental dos indivíduos podem exercer efeito exacerbado ou 

minimizante da expressão dolorosa (TEIXEIRA et al., 2001).

Segundo trabalho sobre dor neuropática após lesão medular traumática, 

num centro de reabilitação de Fortaleza, 146 de 380 pacientes estudados, atendidos 

no ambulatório de admissão, sofrem deste tipo de dor, ou seja 37,6% da amostra 

estudada. Segundo as variáveis, a dor foi mais frequente nas lesões por perfuração 

por arma de fogo, do sexo feminino, com tempo de lesão igual ou inferior a 3 anos, 
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idade igual ou acima de 31 anos no momento da lesão, nas lesões com nível 

neurológico lombar e nas lesões completas. No entanto, foi observada diferença 

estatística significativa apenas no grupo de pacientes com idade igual ou acima de 

31 anos no momento da lesão (p < 0,001) (Gráfico 2) (VALL et al., 2004). Tal fato 

pode ser justificado porque pacientes mais jovens tendem a ter menos complicações 

na fase aguda da lesão, proporcionando-lhes um melhor prognóstico (SCIVOLETTO 

et al., 2003).



Gráfico 2 - Associação entre dor neuropática e as variáveis estudadas nos pacientes com lesão medular traumática.

Fortaleza - CE, 2004.
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FONTE: Dados da pesquisa realizada no período de set./2001 a ago./2002.
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Além disso, os membros inferiores foram os locais mais atingidos pela dor 

neuropática, seguido do tórax e quadril. A dor em queimação foi a mais referida, 

independente das variáveis estudadas. As maiores medianas da intensidade da dor 

(segundo a Escala Visual Analógica - EVA) foram detectadas nos pacientes com 

lesões por acidente automobilístico e queda de altura, do sexo feminino, com tempo 

de lesão maior que 3 anos, idade na lesão superior a 31 anos, com nível neurológico 

lombar e nas regiões do tórax, abdome e membros inferiores. A intensidade da dor 

foi significativamente maior na dor tipo choque em relação a dor tipo pontada e peso 

(p = 0,030) (VALL et al., 2004).

5.3 QUALIDADE DE VIDA NA CONDIÇÃO CRÔNICA

Qualidade de vida é uma expressão muito debatida entre pesquisadores de 

diferentes áreas e ocupa cada vez mais espaço na política da saúde e da população, 

e ainda assim não se consegue ter a definição de um conceito. Segundo Ketefian 

(1995), a expressão "qualidade de vida" gera mais dúvidas que respostas e, este 

mesmo autor acredita que estamos próximos de decisões importantes sobre o tema, 

principalmente na área da saúde, devido ao fato desses profissionais estarem se 

aprofundando no assunto.

Mesmo com dificuldades em conceituá-la, não se pode negar a importância 

de sua mensuração e avaliação, tanto para os pacientes quanto para os profissionais 

da área da saúde e indústria farmacêutica. Isto com o intuito maior de se poder 

planejar a melhor assistência a esses pacientes (ANDRADE FILHO, 2001).
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Em meados da década de 70, Campbell tentou explicar as dificuldades que 

cercavam a conceituação do termo qualidade de vida: “é uma vaga e etérea 

entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe claramente o 

que é”. Essa afirmação, feita a cerca de trinta anos, ilustra a ênfase dada na 

literatura mais recente às controvérsias sobre o conceito desde que este começou a 

aparecer na literatura associado a trabalhos empíricos. Há indicativos de que o termo 

surgiu pela primeira vez na literatura médica na década de 30 (SEIDL e ZANNON, 

2004). No entanto, somente a partir do início da década de 90 que parece solidar-se 

um consenso entre os estudiosos da área quanto a dois aspectos relevantes do 

conceito de qualidade de vida: subjetividade e multidimensionalidade. No que se 

refere à subjetividade, trata-se de considerar a percepção da pessoa sobre o seu 

estado de saúde e sobre os aspectos não-médicos do seu contexto de vida, ou seja, 

como o indivíduo avalia a sua situação pessoal em cada uma das dimensões 

relacionadas à qualidade de vida. Estes estudiosos enfatizam que a qualidade de 

vida só pode ser avaliada pela própria pessoa, ao contrário das tendências iniciais 

onde ela era avaliada por um observador, normalmente um profissional da saúde. Já 

em relação à multidimensionalidade refere-se ao reconhecimento de que o construto 

é composto por diferentes dimensões (The WHOQOL Group apud SEIDL e 

ZANNON, 2004). No Brasil também observa-se crescente interesse pelo tema 

qualidade de vida no campo da saúde.

Qualidade de vida é uma noção eminentemente humana e abrange muitos 

significados que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e 

coletividades. Tais significados refletem o momento histórico, a classe social e a 

cultura a que pertencem os indivíduos. No campo da saúde, o discurso da relação 
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entre saúde e qualidade de vida existe desde o nascimento da medicina social 

(MINAYO et al., 2000).

Cohen (1982), defende a teoria de que todas as pessoas tem um plano para 

sua vida e para a realização desse plano é necessário estar com boa saúde. Para 

Calman (1984), qualidade de vida seria a diferença entre as esperanças e 

expectativas do indivíduo (plano de vida) e a realidade presente; quanto menor esta 

diferença, melhor a qualidade de vida (ANDRADE FILHO, 2001).

Na área da saúde, o interesse pelo conceito de qualidade de vida é 

relativamente recente e decorre, em partes, dos novos paradigmas que têm 

influenciado as políticas e as práticas do setor nas últimas décadas. Os 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença são multifatoriais e 

complexos. Assim, saúde e doença configuram processos compreendidos como um 

continum, relacionados aos aspectos econômicos, sócio-culturais, à experiência 

pessoal e estilos de vida. Consoante a essa mudança de paradigma, a melhoria da 

qualidade de vida passou a ser um dos resultados esperados, tanto das práticas 

assistenciais quanto das políticas públicas para o setor nos campos da promoção da 

saúde e da prevenção de doenças (BOWLING apud SEIDL e ZANNON, 2004).

A expressão "qualidade de vida ligada à saúde", tradução da expressão 

inglesa Health-Related Quality of Life, tem sido utilizada para ser distinguida da 

qualidade de vida, em seu significado mais geral. No contexto da área clínica o 

interesse tem sido, geralmente, naqueles aspectos da qualidade de vida que são ou 

estão sendo influenciados pela ocorrência ou tratamento de doenças ou traumas. 

Hoje, qualidade de vida é tema de pesquisa imprescindível na área da saúde, visto 
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que seus resultados contribuem para aprovar e definir tratamentos e avaliar 

custo/benefício do cuidado prestado (FAYERS, 2000).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), qualidade de vida é a 

percepção do indivíduo em relação a sua posição na vida, no contexto da cultura e 

do sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. Nessa definição, incluem seis domínios principais: saúde 

física, estado psicológico, níveis de independência, relacionamento social, 

características ambientais e padrão espiritual (DANTAS et al., 2003).

Qualidade de vida inclui uma ampla variedade de condições internas e 

externas ao indivíduo. As condições externas oferecem predisposição para ter uma 

vida de qualidade, sem, no entanto, ser o fator determinante. A qualidade de vida é, 

fundamentalmente, definida pelo próprio indivíduo, como uma experiência interna de 

satisfação e bem-estar com o seu processo de viver. Mesmo tendo todas as 

condições externas favoráveis, as pessoas podem considerar que não têm qualidade 

de vida, porém, sem algumas dessas condições externas é bastante difícil a pessoa 

ter essa condição. Qualidade de vida é um conceito dinâmico, amplo, subjetivo e 

polissêmico que tem motivado inúmeros estudos na área da saúde, especialmente 

voltados para pessoas com doenças crônicas (MINAYO apud SILVA et al.,2005).

O prolongamento da vida é cada vez menos um desafio técnico para a 

ciência, e cada vez mais se valoriza a qualidade de vida em detrimento do aumento 

do tempo que se vive, em condição limitada ou incapacitada. Nobre (1995), define 

qualidade de vida como uma sensação íntima de conforto, bem-estar ou felicidade 

no desempenho de funções físicas, intelectuais e psíquicas dentro da realidade da 

família, do trabalho e dos valores da comunidade a qual o indivíduo pertence. Enfim, 
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qualidade de vida é o que cada um de nós pode considerar como importante para 

viver bem (SAKUMA, 2002).

A severidade, a duração da doença e a resposta individual à terapêutica, 

podem influenciar a qualidade de vida. No entanto, a percepção que o indivíduo tem 

do seu estado de saúde também pode interferir na sua qualidade de vida, inclusive 

porque das suas crenças e dos seus valores depende, em grande parte, a sua 

satisfação de viver (TRENTINI et al. apud REIS e GLASHAN, 2001).

Uma nova concepção identifica a saúde com bem-estar e qualidade de vida, 

e não simplesmente com ausência de doença. O procedimento de tratamento visa 

não apenas diminuir o risco de doenças, mas aumentar as chances de saúde e de 

vida, acarretando intervenção interdisciplinar sobre os chamados determinantes do 

processo saúde-doença: a essência das políticas públicas saudáveis (BUSS, 2000).

Qualidade de vida é uma idéia difícil de se precisar e quantificar sem se 

considerar o serviço de saúde. Por um lado, a qualidade de vida é interpretada de 

acordo com os objetivos voltados à saúde e bem-estar, tal como a liberdade da dor 

ou desconforto, mobilidade, habilidades de pensar. Por outro lado, são avaliadas 

reações mais subjetivas, como a tolerância do indivíduo à ausência de tais 

características e seus desejos de recuperá-las (ALLEYNE, 2001).

A tendência é considerar a qualidade de vida sob um enfoque 

multidimensional. Assim, cada definição deve ser construída e desenvolvida a partir 

de dimensões psicológicas, sociais e físicas (KING, 1994 apud PEREIRA, 2000). 

Quando se fala de qualidade de vida para um indivíduo sabidamente prejudicado na 

sua saúde, a questão principal é se as metas a serem alcançadas por esse indivíduo 

devem ser as mesmas caso ele seja saudável (SAKUMA, 2002).



54

Um dos maiores avanços na área de saúde da última década foi o crescente 

consenso sobre o valor de se medir o impacto de uma moléstia na qualidade de vida 

relacionada à saúde. A opinião do paciente é fundamental para se avaliar o resultado 

do tratamento, mesmo que o objetivo do tratamento para muitos pacientes seja obter 

uma vida mais “eficaz” que preserve seu perfeito funcionamento e bem-estar.

Trazendo o tema de encontro com a dor crônica, Bonica (apud ANDRADE 

FILHO, 2001) afirma que esta é a mais freqüente causa de sofrimento e 

incapacidade que prejudica a qualidade de vida.

Vários estudos demonstraram que a dor crônica pode provocar dramática 

mudança no estilo de vida do indivíduo através do sofrimento, tratamentos sem 

sucesso, dependência de medicamentos, isolamento social, dificuldades no trabalho 

e alterações emocionais (ANDRADE FILHO, 2001). No paciente com lesão medular 

se acrescenta a luta e a esperança de voltar a andar.

O desenvolvimento do tema qualidade de vida poderá resultar em mudanças 

nas práticas assistenciais e na consolidação de novos paradigmas do processo 

saúde-doença, o que pode ser de grande valia para a superação de modelos de 

atendimento eminentemente biomédicos, que negligenciam aspectos 

socioeconômicos, psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. Assim, sendo qualidade de vida um 

construto eminentemente interdisciplinar, a contribuição de diferentes áreas do 

conhecimento pode ser de fato valiosa e mesmo indispensável (SEIDL e ZANNON, 

2004). Neste contexto, acredita-se que a missão do profissional da área da saúde 

seja não somente no sentido de eliminar a dor nos pacientes portadores de lesão 

medular traumática, mas dar condições de reabilitação física, psicológica e social, 
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promovendo a conquista de uma melhor qualidade de vida a esses pacientes, 

passando a perceber o indivíduo sob uma visão holística.

5.3.1 Avaliação da Qualidade de Vida

Tradicionalmente, o conceito de qualidade de vida era delegado a filósofos e 

poetas. Atualmente, há um crescente interesse de profissionais e pesquisadores, 

principalmente da área da saúde, em transformá-lo em uma medida quantitativa que 

possa ser usada em ensaios clínicos e em modelos econômicos, de modo que os 

resultados obtidos possam ser comparados entre diversas populações e até mesmo 

entre diferentes patologias. A avaliação da qualidade de vida é feita basicamente 

pela administração de instrumentos ou questionários, criados com a finalidade de 

medir subjetivamente as condições de bem-estar dos indivíduos (CICONELLI, 1999).

Durante a última década, um dos maiores desenvolvimentos no campo da 

saúde tem sido o reconhecimento da importância do ponto de vista do paciente em 

relação à sua doença, bem como a monitoração da qualidade das medidas 

terapêuticas empregadas para a melhora deste, considerando-se que a melhor 

medida de qualidade não é o quão freqüente um serviço médico é fornecido ao 

paciente, mas quanto os resultados obtidos se aproximam dos objetivos 

fundamentais de prolongar a vida, aliviar a dor, restaurar a função e prevenir 

complicações e incapacidades (SAKUMA, 2002).

Daí a importância da elaboração de instrumentos de avaliação, visto que a 

qualidade de vida é uma medida determinada pelas opiniões do próprio paciente 
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(GILL e FEINSTEIN, 1994). Conforme Silva (2000), no Brasil, uma das dificuldades 

em se conduzirem estudos sobre a qualidade de vida é justamente a verificação de 

que a maioria dos instrumentos utilizados na literatura foram desenvolvidos em 

outros países, na língua inglesa, havendo a necessidade de tradução e validação 

com adaptações à realidade brasileira. Isso porque cada sociedade tem suas 

próprias crenças, atitudes, costumes, comportamentos e hábitos sociais. Estas 

características dão às pessoas uma orientação de quem são, como devem se 

comportar e o que devem ou não fazer. Estas regras ou conceitos refletem a cultura 

de um país e também o diferencia dos outros. Quando se propõe a tradução de um 

instrumento de avaliação, este deve apresentar-se em linguagem simples e clara e 

deve manter-se equivalente no que tange aos seus conceitos culturais (CICONELLI, 

1997).

Os questionários de qualidade de vida propiciam a avaliação mais completa 

do impacto da doença e do tratamento no cotidiano da vida dos pacientes. Os 

instrumentos genéricos de avaliação da qualidade de vida se aplicam às mais 

diferentes condições de saúde e refletem os diversos aspectos da vida das pessoas, 

o que é fundamental no planejamento da política de assistência à saúde e na 

alocação de recursos. Os instrumentos específicos são especialmente dirigidos aos 

aspectos da qualidade de vida, relevantes aos pacientes que se pretende estudar ou 

às suas condições particulares. Já que a qualidade de vida é algo que somente o 

próprio indivíduo pode avaliar e informar ao pesquisador, livre do julgamento de 

valores externos a ele, o entusiasmo se volta às entrevistas abertas, as quais 

permitem o livre relato do paciente (NOBRE, 1995).
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A partir de um questionário genérico de avaliação de saúde, formado por 149 

itens e denominado The Medicai Outcomes Study, desenvolvido e testado em mais 

de 22 mil pacientes, foi elaborado um questionário abrangente de fácil administração 

e compreensão, porém não tão extenso como os anteriores. Esse novo questionário, 

designado The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36) foi elaborado com 

trinta e seis questões que abordam, de um modo genérico, como o paciente julga 

sua saúde. Um questionário pode ser encurtado pela exclusão de alguns itens, no 

entanto, um padrão mínimo de representação tanto de conceitos físicos como de 

saúde mental e das múltiplas manifestações de função e bem-estar de cada 

conceito, se faz necessário (CICONELLI, 1997). O SF-36 foi traduzido e validado no 

Brasil, em tese de doutorado, por Ciconelli, em 1997 (Anexo 1, p. 118).

A criação deste instrumento foi baseada numa revisão de diversos 

instrumentos já existentes na literatura, nos últimos 20 anos, que avaliaram 

alterações e limitações em várias dimensões como capacidade funcional, aspectos 

sociais, saúde mental e percepção geral de saúde. Para os autores, a maior 

dificuldade no desenvolvimento do SF-36 foi a seleção dos oito conceitos de saúde 

entre mais de 40. (CICONELLI, 1997).

Trata-se de um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, 

cujos conceitos não são específicos para uma determinada idade, doença ou grupo 

de tratamento (WARE e SHERBOURNE, 1992; CICONELLI, 1997). Ele é usado na 

maioria dos estudos sobre qualidade de vida realizados nas universidades públicas 

de São Paulo, em torno de 34% dos casos (DANTAS et al., 2003).

Embora exista um instrumento específico para avaliação da qualidade de 

vida em portadores de lesão medular, este ainda não é traduzido e validado para o 
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português. Tal instrumento é o Spinal Cord Injuries Quality of Ufe-23-item 

(KREUTER et al., 2004).

Andresen et al. avaliaram a performance de vários instrumentos para 

avaliação de qualidade de vida, quando aplicado em portadores de lesão medular e 

constataram que o SF-36, dentre outros instrumentos tem grande potencial para ser 

usado principalmente em pesquisas com este perfil de pacientes, no entanto mais 

estudos são necessários para explorar melhor o uso desses instrumentos 

(ANDRESEN et al., 1999). Há diversos estudos em que este instrumento foi utilizado, 

dentre eles, um em que os autores aplicaram o SF-36 em pacientes com tetraparesia 

por espondilólise mielopática cervical, comparando com outras escalas usadas para 

esta patologia. Eles tiveram sucesso em sua pesquisa, demonstrando que o SF-36 é 

válido para esta população (KING e ROBERTS, 2002). Outro trabalho que estudou a 

validação de questionários em pacientes com lesão medular em três fases distintas 

(aguda, de reabilitação e crônica), recomenda o uso do SF-36, durante a reabilitação 

e fase crônica da lesão (WOOD-DAUPHINEE et al., 2002). O SF-36 também é válido 

para estudar pacientes com lesão medular vivendo em lugares distintos, ou seja, 

com culturas diferentes (KREUTER et al., 2004).

No Brasil, ainda são escassos os trabalhos relacionando o SF-36 e lesão 

medular, no entanto, há um estudo comparativo da qualidade de vida em indivíduos 

com trauma raquimedular praticantes e não-praticantes de atividades físicas 

(SALVADOR e TARNHOVI, 2004).

Em relação aos instrumentos de avaliação genéricos de saúde disponíveis, 

Ebrahim (1995) enfatiza que eles não são capazes de dizer exatamente para o 

profissional de saúde o que fazer como terapêutica. Entretanto, tais instrumentos são 
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capazes de demonstrar se os pacientes conseguem executar determinadas 

atividades que normalmente executam e como se sentem quando as estão 

praticando. As aplicações repetidas desses instrumentos no decorrer de um período 

podem definir a melhora ou piora do paciente em diferentes aspectos, tanto físicos 

como emocionais, tornando-se úteis para a avaliação de uma determinada 

intervenção.

O SF-36 é um questionário genérico multidimensional, formado por 36 itens, 

englobados em oito domínios: (1) capacidade funcional, (2) aspectos físicos, (3) dor, 

(4) estado geral de saúde, (5) vitalidade, (6) aspectos sociais, (7) aspectos 

emocionais e (8) saúde mental (Figura 2). O SF-36 representa o conceito de saúde 

que os autores acreditam ser o mais freqüentemente utilizado nas pesquisas em 

saúde (WARE e SHERBOURNE, 1992).

Figura 2 - Divisão dos domínios do SF-36 em dois componentes

O SF-36 inclui ainda um item de avaliação das alterações de saúde ocorridas 

no período de um ano e que embora não seja usado para pontuar nenhuma das oito 
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dimensões anteriores, é de suma importância para o conhecimento da doença do 

paciente (CICONELLI, 1997).

Esse questionário foi criado para estabelecer um método mais efetivo que 

possibilitasse mensurar funções e conceitos subjetivos do estado de saúde do 

paciente, e também para poder comparar o resultado de diferentes métodos de 

cuidados. As pontuações de cada componente do SF-36 são calculadas pelo 

somatório dos itens de cada questão e transformadas em uma escala de "0 a 100", 

onde "0" corresponde a um pior estado de saúde e "100" a um melhor, sendo 

analisado cada dimensão em separado, pelo cálculo de Raw Scale (Anexo 5, p. 

125). Propositalmente, não existe um único valor que resuma toda a avaliação, 

traduzindo-se num estado geral de saúde melhor ou pior, justamente para que, numa 

média de valores, evite-se o erro de não se identificar os verdadeiros problemas 

relacionados à saúde do paciente ou mesmo de subestimá-lo (CICONELLI, 1997).
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6 RECURSOS METODOLÓGICOS

6.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter descritivo (avalia variáveis 

separadamente) analítico (associação entre variáveis) exploratório, onde o objetivo é 

proporcionar uma visão geral, do tipo aproximativo, acerca de um tema pouco 

explorado (CERVO e BERVIAN, 1996; GIL, 1999; HULLEYeta/., 2003).

6.2 LOCAL DE ESTUDO

A pesquisa foi desenvolvida no domicílio dos pacientes vinculados a um 

hospital geral, referência em traumatologia da cidade de Fortaleza. A escolha da 

visita domiciliária decorreu do fato de que estes pacientes, não estando mais 

internados na instituição, deviam ser contatados através de busca ativa dos mesmos.

6.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população envolvida na pesquisa constou dos pacientes paraplégicos, com 

lesão medular completa (AIS “A” segundo a ASIA), de ambos os sexos, com idade 

mínima de 18 anos, com ou sem dor neuropática central associada, que já 

cumpriram programa de reabilitação em uma Instituição especializada (no período de 
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2002 a 2004) e residam em Fortaleza. Os critérios de exclusão foram: tetraplégicos, 

não reabilitados, lesões incompletas e não-traumáticas. Isso porque os critérios de 

seleção da população alvo deve ser o mais eqüitativo possível, a fim de diminuir os 

vieses de pesquisa. Segundo busca por este perfil, obteve-se uma população de 77 

pacientes. Devido ao número reduzido de indivíduos com o perfil preconizado, a 

população tornou-se a própria amostra de pesquisa, ou seja, a amostra foi por 

conveniência fixa, selecionado um número limitado de indivíduos que atendem aos 

critérios de inclusão e estão acessíveis à pesquisa. A vantagem deste tipo de 

amostra é que evita voluntariedade (COOPER e SCHINDLER, 2003).

A presença ou ausência de dor neuropática será o fator de estratificação da 

amostra. Esta estratificação será feita através de dois grupos:

- Grupo 1 - pacientes com lesão medular traumática sem dor neuropática 

central associada;

- Grupo 2 - pacientes com dor neuropática central associada à lesão 

medular.

A estratificação foi feita durante o exame físico no domicílio do paciente. A 

amostra, sendo apenas de pacientes com lesão medular completa, remete ao fato de 

que dores abaixo do nível da lesão desses pacientes são de caráter neuropático, 

visto que outras síndromes dolorosas não seriam sentidas ou referidas por estes 

pacientes. Além disso foram selecionados os pacientes com lesão completa porque 

estes apresentam maior índice de dor neuropática central referida abaixo do nível da 

lesão, se comparadas às lesões incompletas (WERHAGEN et al., 2004; VALL et al., 

2004).
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6.4 COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados pela própria pesquisadora no domicílio do 

paciente, em entrevista individual e única, conforme agendamento prévio por 

telefone. Após o consentimento, deu-se início a aplicação dos instrumentos. O 

período de coleta foi de janeiro a março de 2005.

Os instrumentos utilizados foram o questionário SF-36 (Anexo 1, p. 118) que 

foi aplicado em ambos os grupos 1 e 2, com ou sem dor e o questionário de McGilI, 

em parte (Anexo 2, p. 122 e Anexo 3, p. 123), aplicado apenas ao grupo 2, ou seja, 

aos pacientes com dor neuropática central secundária à lesão medular traumática.

No questionário SF-36, houve uma adaptação na questão 3, visto que os 

pacientes paraplégicos com lesão completa normalmente não executam as 

atividades previstas nesta questão (Apêndice 2, p. 115). Tal fato é comum de 

acontecer em instrumentos genéricos, a fim de adequar as questões às diversas 

patologias pesquisadas (SEIDL e ZANNON, 2004).

Também no questionário de McGilI, adaptado para a língua portuguesa por 

Pimenta e Teixeira em 1997, em sua forma reduzida e adaptada, houve substituição 

da escala de intensidade (com escores de 1 a 5) pela Escala Visual Numérica (EVN), 

para avaliação da intensidade da dor. Mesmo não sendo aplicado na íntegra, mas 

enfatizando os descritores, foi aplicado também a complementação sobre o impacto 

da dor vida do paciente, com questões relacionadas ao prejuízo social, 

desenvolvimento das atividades de vida diária e percepção do paciente sobre a 

reação de terceiros a sua condição dolorosa (Anexo 3, p. 123).
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Foi elaborado também um questionário inicial para identificação, 

possibilitando a coleta de dados pessoais do entrevistado, variáveis envolvidas na 

pesquisa e complicações decorrentes da lesão medular. (Apêndice 1, p. 114). 

Durante a visita domiciliária, a pesquisadora também anotou em diário de campo 

algumas observações, relatos e comentários importantes e relevantes em relação ao 

tema (Apêndice 3, p. 116), não abordados nos instrumentos.

Optou-se pela aplicação de escalas e inventários visto que estes fornecem 

informações relevantes para a interpretação e compreensão das dimensões 

envolvidas nas síndromes álgicas (BORG, 2000). Além disso, foram escolhidos 

instrumentos já padronizados universalmente devido ao seu grau de confiabilidade e 

validade. Isto porque a confiabilidade fornece a segurança de reprodutibilidade de 

uma medida, ou seja, o grau de concordância entre múltiplas medidas de um mesmo 

objeto, evitando os vieses de pesquisa. Já a validade de um instrumento pode ser 

definida como a sua capacidade de realmente medir aquilo que se propõe e envolve 

um componente conceituai e um operacional (GORENSTEIN, 2000). Além disso, 

elas aceitam as análises estatísticas permitindo correlações confiáveis entre as 

variáveis envolvidas na pesquisa.

Tanto o questionário SF-36 como o de McGilI foram aplicados de forma oral, 

na modalidade de entrevista, ou seja, as questões serão lidas em voz alta (pela 

pesquisadora) para os pacientes. Esta técnica foi preconizada ao traduzir o SF-36 

para o português, devido ao baixo nível sócio-econômico e cultural dos pacientes 

brasileiros (CICONELLI, 1997). No caso da amostra em questão, não houve exceção 

e esta realidade foi comprovada, ou seja, muitos pacientes não possuem 

escolaridade suficiente para o auto-entendimento. O tempo aproximado para a coleta 
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dos dados será de 20 minutos para os pacientes sem dor e 40 minutos para os 

pacientes com dor neuropática.

Não houve teste dos instrumentos de coleta, visto que todos já estão 

devidamente validados pela literatura.

6.5 TRATAMENTO DOS DADOS

O tratamento estatístico dos dados teve como objetivo básico, a comparação 

de dados intergrupos (grupos 1 e 2) e intragrupo (grupo 2 - com dor). A comparação 

intergrupo visou avaliar a ocorrência dos indicativos de qualidade de vida, verificando 

se os menores escores estão presentes apenas nos pacientes com dor (conforme 

hipótese da pesquisa), ou também naqueles com lesão medular sem dor associada. 

Já a comparação intragrupo visou identificar possíveis correlações entre índice, 

intensidade da dor e indicativos de qualidade de vida.

Numa primeira instância, os dados foram devidamente agrupados em 

frequência simples e porcentagem.

Para a análise do número de descritores escolhidos pelos pacientes no 

QDM, utilizou o cálculo da média, da moda e da mediana.

Para avaliar o impacto da dor na vida do paciente, segundo aplicação do 

complemento do QDM, transformou-se as escalas ordinais das três categorias (A - 

Prejuízo Social, B - Atividades de Vida Diária e C - Percepção do Outro) em escala 

intervalar de 0,00 a 100,00, a fim de se comparar as médias dessas três categorias, 

por meio da análise de variância. Em sendo significativo o valor de F, aplicou-se o 
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teste de Bonferroni para se detectar quais categorias diferem entre si, evidenciando 

diferenças entre as respostas positivas ao impacto e respostas negativas atribuídas 

às variáveis estudadas.

O tratamento dos dados de qualidade de vida seguiu as orientações contidas 

no The SF-36® - Health Survey Manual (WARE, 1993). Inicialmente foi estabelecida 

a correspondência de cada item ou questão à sua respectiva escala (Anexo 4, p. 

124). Numa outra etapa, foi realizada a recodificação de dez itens, os quais no 

instrumento da pesquisa, apareceram invertidos na pontuação ou desiguais em 

número de opções de uma escala. Visando alcançar uma adequação linear, isto é, 

um alinhamento de valores em todas as questões, a recodificação foi realizada 

atribuindo-se um escore para cada alternativa, em que o escore de maior valor 

correspondeu a um melhor estado de saúde e o menor ao pior estado de saúde.

Os valores de qualidade de vida foram então computados, considerando os 

valores recodificados, fazendo relação com os dados colhidos na entrevista. Os 

escores dos itens de cada escala foram somados, os quais correspondem às 

respostas dos entrevistados.

Na etapa seguinte, procedeu-se a transformação de cada escore numa 

escala de "0 a 100", seguidas as orientações para somatório dos pontos e aplicado o 

Cálculo do Raw Scale (Anexo 5, p. 125). Esta transformação compreendeu a 

conversão do valor mínimo e valor máximo possível para cada item (padronizados 

segundo o manual para cálculo das escalas transformadas), em cada escala e para 

cada paciente. Escores entre estes valores representaram a porcentagem possível 

de ser alcançada.
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Para o cálculo dos escores transformados, os passos foram: (1) calcular 

cada um dos 8 domínios, ou seja, a soma dos pontos obtidos de cada item relativo 

ao correspondente domínio (Anexo 4, p. 124), para cada paciente; (2) utilizando-se 

os valores mínimos e máximos possíveis, aplicou-se a fórmula do Raw Scale (Anexo 

5, p. 125).

Feito este primeiro procedimento, passou-se para a etapa de tratamento 

estatístico descritivo dos dados. Para tanto, calculou-se as medidas estatísticas 

máximo, mínimo, média e desvio padrão das variáveis, quando necessário.

A fim de se testar as médias entre os pacientes com dor e sem dor para os 

domínios: capacidade funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade e saúde 

mental empregou-se o teste t de Student para duas amostras independentes. Antes, 

porém, da aplicação do teste t, verificou-se a igualdade das variâncias por meio do 

teste de Levine. Para os domínios em que existiam amostras muito pequenas ou 

cujas escalas eram ordinais empregou-se o teste de Mann-Whitney.

Os dados foram processados no SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) versão 11.0, tendo sido fixado o nível de significância de 5% para todos as 

análises estatísticas inferenciais.

6.6 ASPECTOS ÉTICOS

Foram respeitados os aspectos éticos concernentes a Resolução de n. 196 

de 10 de outubro de 1996, que delimita diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1996). Os 
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informantes foram esclarecidos sobre a pesquisa, onde lhes será assegurado o 

anonimato. Optou-se pelo consentimento escrito, através do termo de consentimento 

livre e esclarecido (Apêndice 4, p. 117), seguindo o estabelecido nesta mesma 

Resolução, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro referenciais 

básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Segundo a 

mesma Resolução a observação dos princípios éticos na pesquisa implica em 

consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo.

Nos casos de pacientes impossibilitados de assinar o documento (por motivo 

de analfabetismo), foi fornecida a opção da impressão digital como recurso.

Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos deverá sempre tratá- 

los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-los em sua 

vulnerabilidade. Além disso, é preciso respeitar sempre os valores culturais, sociais, 

morais, religiosos e éticos dos pacientes, bem como seus hábitos e costumes. Será 

adotado também o critério de voluntariedade em participar da pesquisa, respeitando 

a liberdade de escolha dos sujeitos.

Houve tramitação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição 

vinculada aos pacientes antes de sua realização (Anexo 6, p.126) . Após o parecer 

favorável, deu-se início à coleta de dados. É assegurado também que a pesquisa 

não foi mais invasiva que o necessário (POLIT e HUNGLER, 1995).
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Nesta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como será 

realizada a discussão dos dados, baseados na literatura existente sobre o tema.

7.1 TAXA DE RESPOSTA

Conforme abordado no percurso metodológico, foram localizados na cidade 

de Fortaleza, no Ceará, 77 indivíduos portadores de paraplegia, vinculados ao 

hospital geral de referência e que cumpriram reabilitação em um centro 

especializado desta mesma cidade, conforme critérios de inclusão da pesquisa.

Foi realizado busca ativa a estes pacientes, primeiramente através de 

contato telefônico, para agendamento da visita domiciliária. No entanto, apenas 32 

pacientes realmente participaram da pesquisa, o que corresponde a uma 

porcentagem de 41,6%. Os outros 45 pacientes (58,4%) não participaram da 

pesquisa pelos seguintes motivos:

- 43 (55,8%) pacientes não localizados3;

- três (3,9%) pacientes se recusaram a participar da pesquisa;

- dois (2,6%) óbitos informados pelos familiares durante o contato telefônico 

prévio.

3 Motivos da não localização: número de telefones incorretos, não atendidos ou ocupados (mesmo após oito tentativas em 
diferentes dias e horários), mudança de domicílio, residências em localidades periféricas e extremamente afastadas da região 
central da cidade de Fortaleza, em áreas pobres, sem planejamento prévio, oriundas de invasões e assentamentos ilegais, com 
incoerência na sequência de ruas ou números das residências.
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Entre as dificuldades apresentadas durante a coleta de dados estão:

- difícil acesso à maioria das residências;

- desvio do foco da pesquisa por parte dos pacientes, que muitas vezes 

insistiam em substituir suas respostas por relatos e perguntas sobre suas 

complicações e prognóstico, principalmente devido à questão atual 

exposta na mídia sobre as células-tronco;

- baixa escolaridade e condições sócio-econômicas, que propiciaram 

dificuldade de entendimento dos questionários, fazendo com que as 

perguntas fossem repetidas e até interpretadas várias vezes até o seu 

entendimento;

- impossibilidade de coletar dados relevantes à realidade dos pacientes 

pesquisados, devido à limitação do questionário SF-36, que, sendo um 

instrumento genérico e de origem em outra língua, não aborda algumas 

questões específicas da realidade brasileira (mesmo traduzido e adaptado 

à língua portuguesa), principalmente dos lesados medulares.

7.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

A amostra estudada, que corresponde a 32 indivíduos portadores de lesão 

medular traumática, pertencentes tanto do grupo 1 (sem dor), como ao grupo 2 (com 

dor neuropática central associada) está caracterizada resumidamente na Tabela 1.
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Tabela 1 - Perfil sócio-demográtifico e caracterização da amostra estudada.

Fortaleza - CE, 2005.

(1) Outros: estuda, atividades desportivas, atividades do lar. 
<2) O mesmo paciente pode ter mais de uma complicação.

Características Freq. %

Sexo
Masculino 29 90,6
Feminino 3 9,4

Faixa etária (anos)
20-26 8 25
27-33 5 15,6
34-40 7 21,9
41 -47 8 25
48-57 4 12,5

Escolaridade
Analfabeto 3 9,4
Ensino Fundamental 17 53,1
Ensino Médio 9 28,1
Ensino Superior 3 9,4

Ocupação
Sem ocupação 16 50
Trabalha 10 31,3
Outros111 6 18,8

Etiologia da lesão
Perfuração por arma de fogo 23 71,9
Acidente de trânsito 4 12,5
Queda de altura ou objeto 4 12,5
Arma branca 1 3,1

Tempo de Lesão (anos)
<5 11 34,4
5-10 14 43,8
11-26 7 21,9

Nivel Neurológico
T1 -T4 10 31,3
T5-T9 12 37,5
T10-T12 10 31,3

Complicações121
Bexiga neurogênica 30 93,8
Intestino neurogênico 30 93,8
Espasticidade 24 75
Dor neuropática 18 56,3
Úlcera de pressão 8 25

A maioria os pacientes são do sexo masculino (90,6%), apenas três são

mulheres (9,4%). Isto pode ser explicado pelo fato de que os critérios de inclusão da 
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pesquisa preconizavam os pacientes com lesão medular traumática, que é mais 

comum no sexo masculino (PUTZKE et al., 2001).

Já em relação à idade, esta variou de 20 a 57 anos, sendo que a maioria dos 

pacientes pertence à faixa etária dos 20 a 26 (25%) e 41 a 47 anos (25%).

Quanto à escolaridade, observa-se que os pacientes com ensino 

fundamental (incompleto ou completo) constituem a maioria da amostra com 53,1% 

dos casos.

Quando abordado a questão da ocupação, observa-se que 50% dos 

pacientes não possui ocupação nenhuma após a lesão medular, sendo seu 

passatempo diário a televisão e o rádio. Pequena parte dos pacientes continuou 

trabalhando (31,3%) após a lesão, mesmo que tenha trocado de função. Alguns 

também se ocupam estudando, fazendo uma atividade desportiva como natação e 

basquete ou ajudando nas atividades do lar (18,8%).

Em relação à etiologia da lesão, a maioria dos pacientes (71,9%) foi 

acometido por perfuração por arma de fogo (PAF), causando a lesão medular. Este 

fato é comum no Ceará, mas difere de outras realidades brasileiras, onde o acidente 

de trânsito é a primeira causa de lesão medular (REDE SARAH, 2004).

A maioria dos pacientes têm entre 5 a 10 anos de lesão (43,8%), ou seja, 

pode-se dizer que a amostra é caracterizada por pacientes que vivenciam uma 

condição crônica de comprometimento e incapacidade.

No grupo estudado, quanto ao nível neurológico, 37,5% dos pacientes 

tiveram sua lesão no segmento T5 a T9 da medula espinhal. Este fato demonstra 

que os pacientes apresentam comprometimento de sensibilidade e motricidade 

abaixo deste nível.
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Constatou-se também que, em quase toda a amostra estudada, as 

complicações bexiga e intestino estão presentes (93,8%), seguida de espasticidade4 

(75%), dor neuropática (56,3%) e úlcera de pressão (25%). Em relação às três 

primeiras complicações (bexiga e intestino neurogênicos e espasticidade) vale dizer 

que nas lesões completas, como é o caso, elas são quase que inevitáveis. Segundo 

Johnson et al. (1998), elas são responsáveis por 25% dos casos de complicações 

em pessoas com lesão medular, não especificamente de origem traumática.

4 espasmos involuntários, principalmente em membros inferiores.

Estes dados demonstram que os pacientes acometidos por lesão medular 

traumática, possuem condições sócio-econômicas desfavoráveis, principalmente no 

que diz respeito à baixa escolaridade e desemprego. Também é possível dizer que 

vivem em condições onde a violência é alta, evidenciada pelas lesões causadas por 

arma de fogo.

Quando se resgata a questão da dor neuropática central, foco principal desta 

pesquisa, os dados demonstram que ela está presente em 18 pacientes, 

correspondendo a 56,3% da amostra estudada. Este dado confirma os achados 

encontrados na literatura sobre o tema (ANKE et al., 1995; VALL et al., 2004).

A coleta de dados também permitiu que os pacientes comparassem seu 

estado de saúde atual com o de um ano atrás, através da questão 2 do SF-36, que 

não entra no cálculo dos domínios de qualidade de vida (Anexo 2, p. 122). O 

resultado se encontra resumido no Gráfico 3.
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Gráfico 3 - Opinião dos entrevistados em relação a sua saúde atualmente e há

um ano atrás. Fortaleza - CE, 2005.

17

■ Lesão recente ■ Muito melhor □ Um pouco melhor
El Quase a mesma coisa □ Um pouco pior □ Muito pior

Analisando o Gráfico 3, observa-se que, ambos os grupos, 1 e 2, 

independente de possuírem dor neuropática ou não, quando instigados a comparar 

sua saúde atual com a de um ano atrás, referem que sua saúde atualmente é bem 

melhor do que há um ano. A justificativa para esta melhora, segundo relato dos 

pacientes, foi o fato de terem sido submetidos a um processo de reabilitação em um 

centro especializado. A seguir um depoimento de um dos pacientes: (entrevista 21) 

"... no primeiro ano quis me matar, principalmente devido à disfunção sexual, depois 

melhorei e tive uma filha... hoje, ajudo minha esposa com os afazeres de casa, faço 

natação na casa de um amigo e acredito na células tronco para voltar a andar um 

dia...".

Isso ocorre porque, segundo Cowell {apud SALVADOR e TARNHOVI, 2004), 

o aumento da expectativa de vida desses indivíduos fez com que o processo de 

reabilitação fosse para além da prevenção dos danos causados pela lesão medular e 

objetivasse também a melhoria da qualidade de vida e a independência funcional.
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Vale ressaltar que quatro pacientes não responderam a esta questão, visto 

que possuem menos de um ano de lesão medular, o que impede a comparação 

entre as mesmas condições clínicas.

Apenas dois pacientes (6,3%) referiram que sua saúde piorou de um ano 

para cá e as justificativas foram o aparecimento de complicações recentes como 

comprometimento renal e úlcera de pressão.

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM DOR NEUROPÁTICA

Traçado o perfil da amostra como um todo, neste momento far-se-á a 

caracterização específica dos 18 pacientes pertencentes ao grupo 2, ou seja, dos 

que possuem dor neuropática central associada à lesão medular traumática.

A Tabela 2 mostra o perfil deste grupo, segundo algumas variáveis 

envolvidas na pesquisa.
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Tabela 2 - Associação entre dor e variáveis da amostra estudada. Fortaleza -

CE, 2005.

!‘|l
11 p de Fisher-Freeman-Halton.

Variável Dor Neuropática p-valor(1)
Não Sim

Tempo de lesão (anos)
<5 6 5 0,902
5-10 6 8
11-26 3 4

Faixa etária (anos)
20-26 3 4 0,659
27-33 4 1
34-40 3 4
41 -47 3 6
48-57 2 2

Etiologia da lesão
Perfuração por arma de fogo 11 12 0,515
Queda de altura ou objeto 1 3
Arma branca 0 1
Acidente de trânsito 3 1

Nivel Neurológico
T1 -T4 7 3 0,205
T5-T9 5 7
T10-T12 3 7 •

Em relação ao sexo (não demonstrado na Tabela 2), como já mencionado 

anteriormente, apenas três mulheres participaram do estudo, sendo que todas 

apresentaram dor neuropática de moderada intensidade. É comum encontrar na 

literatura referência ao sexo feminino e percepção dolorosa. Num estudo sobre 

gênero relacionado à lesão medular, por exemplo, realizado em cinco centros da 

Inglaterra, Canadá e EUA, observou-se que ambos os sexos relacionaram sua 

qualidade de vida de forma igual, no entanto, a mulher caracterizou seus anos de 

convivência com a lesão medular com o adjetivo "acelerado" enquanto os homens os 

caracterizaram com o adjetivo "complicado". Além disso, as mulheres também 

reportaram mais efeitos da dor, fadiga e problemas cutâneos, enquanto os homens 

mais dificuldade de adaptação e problemas de saúde (McCOLL et al., 2004).
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Em relação ao tempo de lesão, observa-se que todos os pacientes, 

independente do tempo de lesão, apresentam dor neuropática. No entanto, um 

número um pouco maior foi encontrado na faixa entre 5 a 10 anos de lesão, ou seja, 

nesta amostra especificamente, a dor é mais comum numa fase crônica 

intermediária. Este resultado não confirma os dados encontrados por Siddall et al. 

(1999) que afirma que a dor neuropática ocorre independente do tempo de lesão, no 

entanto sua prevalência é maior nos primeiros meses de lesão e tende a diminuir 

com o tempo. Da mesma forma, Nepomuceno ef al. (1979) referem que a maioria 

dos pacientes sente dor entre 7 meses a 4 anos de lesão, seguido regressão da 

condição álgica após este período, fatos não observados nesta amostra.

Da mesma forma, em relação à idade, todas as faixas etárias são 

acometidas pela dor, mas a maior incidência (mesmo sem significância estatística) 

está nos pacientes entre a faixa etária de 41 a 47 anos (33,3%). Segundo Putzke et 

al. (2003), este dado é comum nos pacientes com lesão medular, visto que há um 

aumento da dor e sua interferência nas atividades de vida diária conforme aumenta a 

idade. Em outro estudo com 46 pacientes com lesão medular traumática, após dois 

anos de lesão, foi detectado que pacientes com mais idade relatam mais dor e de 

maior intensidade que os mais jovens (ANKE et al., 1995).

Quando analisado a etiologia da lesão, observa-se que os pacientes que 

sofreram lesão por PAF possuem maior incidência de dor neuropática que os demais 

(66,7%). Um estudo de caso-controle, feito no Alabama com 111 pacientes com 

lesão medular por PAF, mostrou que não houve diferença nos escores de qualidade 

de vida entre as diversas etiologias de lesão, no entanto, o risco de desenvolvimento 

de dor após lesão por PAF é maior que por outras causas (PUTZKE et al., 2001).



78

Já quando estudado o nível neurológico, não houve grandes diferenças entre 

os níveis, isso porque não costuma haver diferenças estatísticas quando analisado 

este aspecto na literatura (FINNERUP et al., 2001).

Isto significa que não há relação entre a presença de dor neuropática e as 

variáveis estudas, corroborando os dados de Werhagen et al. (2004).

Os pacientes também foram abordados quanto ao tratamento 

medicamentoso. Exatamente metade deles refere fazer uso de alguma medicação 

para alívio da dor (Tabela 3). Quem não toma medicação refere não tem condições 

financeiras para comprar. Um dos pacientes, que fazia faculdade antes da lesão 

medular, após estabilização de sua condição clínica, retornou seus estudos e refere 

preferir usar seu dinheiro na compra de livros a compra de medicações para dor.

Tabela 3 - Distribuição dos entrevistados quanto ao uso de medicações para

controle da dor neuropática. Fortaleza - CE, 2005.

Medicação Freq. %

Utiliza medicação?
Sim 9 50
Não 9 50

Qual medicação?*11
Carbamazepina 5 27,8
Amitriptilina 3 16,7
Diazepam 1 5,6
Gabapentina 1 5,6
Clonazepam 1 5,6

(1) O mesmo paciente pode fazer uso de mais de uma medicação.

Ainda segundo a Tabela 3, observa-se que a droga de primeira escolha é a

carbamazepina, um anticonvulsivante utilizado como adjuvante no tratamento da dor.

Em segundo lugar a droga mais usada é a amitriptilina , um antidepressivo utilizado
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com a mesma finalidade. Muitos deles utilizam uma associação entre estas duas 

drogas. Esta conduta é condizente com a literatura, visto que a carbamazepina é a 

droga de escolha na maioria das instituições em nível mundial, e que a associação 

entre anticonvulsivantes e antidepressivos é uma alternativa bastante satisfatória 

para o alívio da dor neuropática de origem central (TEIXEIRA et al., 2001). Já a 

gabapentina, usada por apenas um paciente, é a droga descrita como de melhor 

efeito sobre a dor neuropática, mas é uma medicação de alto custo, inacessível para 

a maioria da população brasileira (TEIXEIRA et al., 1999).

Vale dizer que, mesmo os pacientes em uso de medicações não deixaram 

de referir dor, mesmo que em menor intensidade.

Boschen et al. (2003) afirma que, segundo os próprios pacientes portadores 

de lesão medular, o manejo apropriado da dor é crucial para a subjetiva satisfação 

de integração social, e por enquanto o tratamento ainda é ilusório. Em outro estudo, 

feito na Virgínia, nos EUA, com 88 pacientes, foi demonstrado que a maioria dos 

pacientes estão insatisfeitos com os resultados dos tratamentos que recebem para o 

manejo da dor (MURPHY e REID, 2001).

Quando se passa ao estudo da caracterização da dor neuropática em si, 

tem-se a Tabela 4.

O local mais acometido pela sensação dolorosa nos pacientes com lesão 

medular são os membros inferiores (66,7%), confirmando a maioria da literatura que 

trata desta correlação (TURNER et al., 2001; WIDERSTROM-NOGA et al., 2001).

Em relação à intensidade da dor, avaliada através da aplicação da EVN 

neste estudo, a maioria dos pacientes relatou uma intensidade entre 6 e 7 (38,9%), o 

que corresponde uma dor de intensidade moderada.
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Tabela 4 - Caracterização da dor neuropática quanto à localização, intensidade,

índice e descrição da dor. Fortaleza - CE, 2005.

Característica da dor Freq. %

Localização da doru)
Membros inferiores 12 66,7
Abdome 8 44,5
Região glútea 6 18,8
Tórax posterior 2 11,1
Tórax anterior 1 5,6

Intensidade da dor(2)
2-5 5 27,8
6-7 7 38,9
8-10 6 33,4

índice de dor(3)
4-9 8 44,5
10-15 6 33,4
16-21 1 5,6
22-27 3 16,7

Descrição da dorl3)
Sensorial

Queimação 10 55,5
Formigamento 7 38,9

Afetivo
Exaustiva 6 33,3
Cansativa 4 22,2

Avaliativo
Que incomoda 6 33,3
Chata 5 27,8

Miscelânea
Aborrecida 8 44,4
Torturante 5 27,8

(1) O mesmo paciente pode referir dor em mais de um local.
<2) Segundo a Escala Verbal Numérica.
<3) Segundo descritores de McGilI. O mesmo paciente refere mais de um déscritor

Quando analisado o índice de dor, através da escolha dos descritores de 

McGilI, este variou entre 4 a 27. Mesmo que a maioria dos pacientes tenha referido 

escores menores (44,5%), é preocupante que vários deles tenham apresentado 

índices maiores, chegando a 27, considerado alto, visto que o máximo a que se pode 

chegar no QDM é 78 pontos.
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Já em relação ao número de descritores escolhidos, o mínimo foi de três e o 

máximo de nove, perfazendo uma média de aproximadamente seis descritores 

escolhidos. Já o número de descritores que mais se repetiram foram cinco (moda) e 

50% dos pacientes escolheram abaixo de cinco descritores (mediana), dentre as 20 

possibilidades de escolha disponíveis no questionário (Tabela 5).

Tabela 5 - Distribuição do número de pacientes segundo o número de 

descritores escolhidos no QDM. Fortaleza - CE, 2005.

Número de Descritores 
Escolhidos

Número de Pacientes Estatísticas

3 2 Média = 5,7
4 2 Moda = 5,0
5 7 Mediana = 5,0
6 0
7 4
8 2
9 1

Total: 18

Dentre os descritores, o que mais se repetiu (segundo a moda), citado por 

mais de 50% dos paciente foi o de “queimação”, confirmando a literatura sobre este 

aspecto (TEIXEIRA et al., 2003).

Vale dizer que este descritor está inserido na subclasse sensorial- 

discriminativa. Se esta subclasse é influenciada pelos sistemas espinais de 

condução, pode significar que a dor neuropática está ligada a mecanismos 

biológicos e fisiopatológicos e não pode ser caracterizada como psicogênica5, como 

5 Dor não associada a mecanismo nociceptivo ou neuropático, não havendo danos físicos ao organismo.
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muitos profissionais a tratam na prática. Esta deve ser tratada considerando este 

importante aspecto.

7.4 IMPACTO DA DOR NA VIDA DO PACIENTE

No grupo 2 também foi avaliado o impacto da dor na vida do paciente, 

segundo aplicação do complemento do QDM. Embora este aspecto não englobe os 

domínios da qualidade de vida preconizados pelo questionário SF-36, possui papel 

fundamental dentro deste contexto da saúde mental do paciente.

Neste instrumento foram analisados os achados relativos ao impacto da dor 

na vida do paciente nos subitens das categorias: (1) prejuízo social, (2) atividades de 

vida diária, (3) percepção do outro, e nas questões sobre (4) tolerância à dor, (5) 

sensação de estar doente, (6) sensação de utilidade e (7) satisfação com a vida 

(OLIVEIRA, 2003). Os achados referentes à percepção dos pacientes sobre o 

impacto da dor em suas vidas são apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Demonstrativo do impacto da dor na vida do paciente relacionado

com o prejuízo social, as atividades da vida diária e percepção do

outro. Fortaleza - CE, 2005.

Categoria não um pouco + ou - muito sempre
X

pd) P

A. Prejuízo social 45,58 22,00 0,001
Trabalho - 1 4 4 -
Lazer - 4 6 3 5
Atividades do lar - 5 4 5 3
Relacionamento Familiar 4 3 6 3 2

B. Atividades de Vida Diária 55,00 33,48
Sono - 5 3 4 6
Apetite/alimentação 7 3 5 3 -
Higiene pessoal 2 5 3 5 3
Vestir-se 2 5 3 5 3
Locomoção - 7 2 4 5

C. Percepção do outro 21,18 22,50
Ficam irritadas comigo 6 3 5 4 -
Expressam frustração 10 2 3 3 -
Sentem raiva de mim 12 6 - - -
Me ignoram 9 6 2 1 -

A x B: p = 0,509
A X C: p < 0,001 Teste de Bonferroni
Ax C: p < 0,001

í’) Para a ANOVA transformou-se a escala ordinal das categorias numa escala intervalar.

Os resultados mostram que as categorias mais afetadas foram prejuízo 

social e comprometimento das atividades de vida diária, quando comparadas com a 

percepção que os outros têm sobre os pacientes. Vale ressaltar que nem todos os 

pacientes responderam aos itens "trabalho", condição, possivelmente, justificável 

devido a poucos terem alguma atividade ocupacional. Outro item não respondido por 

parte dos pesquisados foi o “relacionamento com amigos”. Neste tocante, merece 

destaque o fato de referirem "não ter amigos", principalmente após a lesão.

Em relação às atividades de vida diária, observa-se que o item mais 

comprometido pela dor foi o sono, embora sem diferenças significativas quando 

comparadas às respostas negativas ao impacto.
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Segundo Oliveira (2003), a qualidade do sono, apontada como prejudicada 

pela maioria dos entrevistados, possui relação com os maiores índices de 

intensidade de dor e menor percepção de controle sobre suas vidas. Também, 

segundo este mesmo autor, existe um consenso sobre o fato de dores crônicas 

produzirem efeitos não só biológicos, mas também psicológicos e sociais, que 

merecem atenção na sua avaliação e tratamento.

Quando abordado sobre como os outros os vêem e se comportam diante 

deles, os pacientes referem que são raras manifestações de irritação, raiva e 

frustração por parte de outras pessoas em relação à sua condição (Tabela 6). Isso 

demonstra um bom nível de compreensão de sua condição, principalmente por parte 

de seus familiares, que são as pessoas mais próximas a esses pacientes.

Em relação a alguns aspectos gerais e de sentimentos em relação à dor, 

têm-se a Tabela 7. Quanto à capacidade de tolerar a dor, embora a intolerância à dor 

tenha sido um achado freqüente, o descritor mais escolhido foi “tolerar a dor é um 

pouco difícil” (38,9%). Segundo Cohen et al. {apud OLIVEIRA, 2003), este resultado 

relaciona-se ao fato dos pacientes com dor crônica apresentarem, em geral, 

intensidades menores de dor, estados psicológicos depressivos e 

aceitação/resignação.

Os pacientes com dor também referiram sentir-se “muito doentes”, menos 

úteis do que antes da lesão e alegam que sua vida é satisfatória apenas em parte 

(Tabela 7).

Por estes resultados, percebe-se quantas alterações acontecem na vida dos 

lesados medulares com dor crônica, o que, possivelmente, influenciará em sua 
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relações consigo, com o outro e com a sociedade, tendo repercussões em sua 

qualidade de vida.

Tabela 7 - Aspectos gerais e sentimentos em relação à dor. Fortaleza - CE,

2005.

Aspectos Gerais

Tolerar a dor: não é difícil
3

é um pouco
5

é difícil
3

é muito
7

é impossível

Você se sente doente? não
5

um pouco
5

muito
6

totalmente
2

Você se sente útil? sim menos que 
antes

inútil muito inútil Totalmente 
inútil

3 10 2 - 3
Sua vida é satisfatória? sim

3

em parte

9

insatisfatória

2

completamente 
insatisfatória

4
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7.5 ESTUDO COMPARATIVO DA QUALIDADE DE VIDA NOS PORTADORES DE 

LESÃO MEDULAR TRAUMÁTICA COM E SEM DOR NEUROPÁTICA CENTRAL

Feita a caracterização dos pacientes com dor e da própria condição álgica 

em si e, o passo seguinte, conforme objetivos desta pesquisa, avaliar a relação entre 

dor neuropática e qualidade de vida é o principal foco deste estudo. No entanto, a 

fim de se obter parâmetros comparativos, foi avaliado concomitantemente a 

qualidade de vida dos pacientes portadores de lesão medular traumática, sem dor 

neuropática associada, ou seja, procedeu-se a uma avaliação intergrupal. Os 

resultados encontram-se resumidos na Tabela 8, separados entre os oito domínios 

de qualidade de vida preconizados pelo SF-36.
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Tabela 8 - Demonstrativo da comparação das médias dos domínios, segundo a

variável dor. Fortaleza - CE, 2005.

01 Teste t de Student.
(2) Teste de Mann-Whitney.
(3) Desvio padrão.

Variável Média s(3) Teste P

1. Capacidade Funcional
sem dor 22,60 6,67 1,62(1) 0,115
com dor 19,12 5,45

2. Dor
sem dor 11,83 0,67 12,45(1) 0,0001
com dor 5,22 2,07

3. Estado Geral de Saúde
sem dor 17,41 5,56 1,45(1> 0,158
com dor 14,53 5,67

4. Vitalidade
sem dor 16,47 4,21 1,20(1) 0,239
com dor 14,41 5,32

5. Saúde Mental
sem dor 21,47 5,67 0,88(1) 0,388
com dor 19,65 6,04

6. Aspectos Físicos
sem dor 6,53 0,92 106,5(2) 0,333
com dor 6,06 0,97

7. Aspectos Emocionais
sem dor 4,93 0,88 109,50<2) 0,466
com dor 4,65 0,79

8. Aspectos Sociais
sem dor 5,80 0,56 92,50(2’ 0,094
com dor 6,12 0,49

Aplicando o raw scale para chegar às porcentagens de cada domínio, tem-se 

o Gráfico 4, que melhor demonstra as diferenças entre os grupos 1 e 2.



88

Gráfico 4 - Demonstrativo da comparação das porcentagens dos domínios

segundo a variável dor. Fortaleza - CE, 2005.

■ Sim □ Não

Os resultados são expressos separadamente em domínios, visto que um 

valor único de qualidade de vida proporcionaria erros interpretativos, visto que um 

domínio sobreporia o outro, mascarando aspectos importantes dentro do contexto 

amplo de avaliação da qualidade de vida. Cabe destacar também que, os dados de 

qualidade de vida deste estudo, referem-se à percepção do paciente, como ele 

interpreta sua condição em termos de qualidade de vida e, sabe-se que, a 

severidade dos sintomas e intercorrências clínicas podem alterar a qualidade de vida 

do portador de uma doença crônica.

Embora nenhum coeficiente de correlação estatisticamente significante tenha 

sido encontrado quando comparados os grupos e, e excluindo o domínio dor, que de 

forma óbvia está mais comprometida nos pacientes que apresentam esta condição 



89

álgica (visto que na ausência dela não há interferência na qualidade de vida, quando 

avaliado este aspecto individualmente), os domínios mais afetados são o social e o 

de capacidade funcional.

Analisando literaturas sobre o tema, são vários os estudos, embora não 

brasileiros, que fazem referências importantes em relação à qualidade de vida dos 

lesados medulares. Dentre eles, Tate et al. (1997), estudando mulheres com lesão 

medular traumática, referem baixa capacidade funcional e de bem-estar relacionados 

à qualidade de vida. Além disso, a lesão medular, independente de suas 

complicações, proporciona maior impacto sobre a capacidade funcional, dentre os 

domínios da qualidade de vida.

Unalan et al. (2001), realizaram na Turquia um estudo com 50 pacientes 

sobreviventes à lesão medular (aguda) morando em uma comunidade juntamente 

com 40 pessoas com a mesma idade sem lesão medular. Ambos os grupos 

preencheram o SF-36. O escore de qualidade foi significativamente baixo no grupo 

dos lesados medulares. No entanto, não houve correlação entre qualidade de vida, 

tempo de lesão, nível neurológico, AIS e complicações associadas (espasticidade, 

bexiga e intestino neurogênicos e úlcera de pressão). Também não foi relatada a dor 

como uma das complicações.

Leduc e Lepage (2002), no Canadá, estudaram 587 pacientes portadores de 

lesão medular membros do Quebec Paraplegic Association. Eles concluíram que 

pacientes mais jovens, empregados e não hospitalizados possuem melhor qualidade 

de vida, no entanto há um decréscimo desta após a lesão medular.

Aplicando o SF-36 em um grupo de pacientes de um programa de lesão 

medular do Toronto Western Hospital, no Canadá, os pesquisadores verificaram que 
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todos os pacientes têm baixa atividade social e desinteresse por grupos, preferindo 

terapias ocupacionais e funcionais (EDWARDS et al., 2002).

Em outro trabalho desenvolvido também nos EUA, os autores aplicaram o 

SF-36 em 215 pacientes com lesão medular traumática e correlacionaram 

principalmente os aspectos físico e mental, encontrando correlação apenas entre o 

componente físico e o grau de incapacidade do paciente, ou seja, quanto maior a 

severidade do comprometimento decorrente da lesão medular, menor o escore do 

aspecto físico relacionado com a qualidade de vida (FORCHHEIMER et al., 2004).

Outro estudo desenvolvido em Atenas, na Grécia, com 38 pacientes com 

paraplegia, encontrou correlação estatisticamente significativa entre auto-estima, 

satisfação com a vida e solidão, ou seja, pessoas com alta auto-estima possuem alta 

satisfação com a vida e menor sentimento de solidão. Ou seja, o estado mental do 

indivíduo, que engloba a auto-estima, está diretamente ligada ao aspecto emocional 

de satisfação com a vida e ao aspecto social de solidão (TZONICHAKI e 

KLEFTARAS, 2002). Isso porque os adultos com incapacidades que reportam boa 

qualidade de vida construíram e mantém um balanço entre corpo, mente e espírito, 

bem como harmonia com o meio ambiente (ATKIN, 2000).

Um estudo com 45 pacientes em condições crônicas de saúde, demonstrou 

que o indivíduo se depara com “novas incumbências” e problemas de ordem social, 

econômica e pessoal, muitas vezes de difícil enfrentamento. Além disso, demonstrou 

também que as alterações no estilo de vida do paciente pode ser gradual ou 

cumulativa, mas não ocorrem todas ao mesmo tempo (TRENTINI et al., 1990).

Conforme resultados dos estudos acima citados, quando comparados com 

os dados desta etapa da pesquisa, em relação à lesão medular, não especificamente 
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quanto à dor neuropática, observa-se que muitos aspectos condizem com a 

realidade brasileira, encontrada especificamente no Ceará.

Já Loyola et al. (1990), estudaram 21 pacientes com lesão medular no Chile, 

com 5 a 14 anos de lesão e idade de aproximadamente 33 anos, a maioria 

paraplégicos, com lesão traumática. Não aplicou questionário genérico, mas 

entrevistas semi-estruturadas, exames clínicos e estudo dos prontuários. Eles 

comprovaram que após a lesão a maioria dos pacientes continua estudando, 

trabalhando de forma estável, se casam e a integração ao meio social e familiar é 

bom.

Por este último trabalho, pode-se observar que, nem todos os estudos 

apontam para efeitos negativos da lesão medular na qualidade de vida dos 

pacientes.

Segundo Salvador e Tarnhovi (2004), estas dificuldades e comprometimento 

da qualidade de vida, observados nos pacientes com lesão medular, devem-se ao 

fato de as modificações provocadas pela lesão ainda não poderem ser revertidas 

pelos recursos científicos atuais, embora já tenha progredido muito nos últimos anos. 

Portanto, Casalis (2001) afirma que somente desenvolvendo sua riqueza interna, o 

lesado medular poderá alcançar o mais completo reajuste físico e psicológico, 

readquirindo sua capacidade de viver e trabalhar. As lesões medulares em níveis 

torácicos (paraplegia) preservam a função dos membros superiores, deixando os 

pacientes com potencial de se tornarem independentes nas atividades de vida diária, 

tais como transferência, mudanças de posicionamento, higiene corporal, 

esvaziamento vesical e intestinal, manejo da cadeira de rodas e até para dirigir 

carros adaptados.
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A título ilustrativo, o Gráfico 5 compara os dados de qualidade de vida dos 

lesados medulares, encontrados nesta fase da pesquisa, com os de outras 

patologias, onde o SF-36 também foi aplicado (LYONS et al., 1994; WALKER et al., 

1995).

Gráfico 5 - Demonstrativo da comparação das porcentagens dos domínios e 

patologias associadas segundo a variável dor. Fortaleza - CE, 

2005.

■ Artrite reumatóide ■ HAS □ Diabetes ■ Depressão □ Lesão medular

Mesmo que as diversas patologias comprometam de forma distinta os 

aspectos físico e mental dos pacientes, nota-se que os lesados medulares 

apresentam valores inferiores para os domínios capacidade funcional, aspectos 

sociais e principalmente dor. Isto significa que os pacientes portadores de lesão 

medular sofrem mais com a dor que as demais patologias analisadas.
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No entanto, quando aliado à lesão medular está a dor neuropática de grande 

intensidade, nem sempre a ausência de correlação estatisticamente significativa se 

mantém. Após comparar a qualidade de vida entre os indivíduos portadores de lesão 

medular traumática com e sem dor neuropática associada, a Tabela 9 e o Gráfico 6 

demonstram os domínios da qualidade de vida, conforme aumentam o índice e 

intensidade de dor, aplicados apenas ao grupo 2 do presente estudo. Trata-se da 

análise intragrupal referida no percurso metodológico. Para este comparativo, foram 

selecionados os pacientes que apresentaram os maiores índices (acima de 20 

pontos) e intensidade de dor (entre 8 e 10), segundo o questionário de McGilI e EVN, 

respectivamente.

Tabela 9 - Comparação das médias dos domínios, segundo intensidade e

índice de dor. Fortaleza - CE, 2005.

Variável Média s(” Teste
Mann-Whitney

P

1. Capacidade Funcional
com dor 21,36 4,33 3,00 0,005
com dor intensa 12,75 3,40

2. Dor
com dor 6,13 1,34 2,00 0,003
com dor intensa 2,25 0,50

3. Estado Gerai de Saúde
com dor 16,57 4,58 2,00 0,003
com dor intensa 7,85 1,62

4. Vitalidade
com dor 15,71 5,01 10,00 0,061
com dor intensa 14,25 2,83

5. Saúde Mental
com dor 21,36 5,57 8,00 0,035
com dor intensa 14,25 3,10

6. Aspectos Físicos
com dor 6,21 0,89 17,00 0,277
com dor intensa 5,50 1,00

7. Aspectos Emocionais
com dor 4,79 0,89 20,00 0,442
com dor intensa 4,50 0,58

8. Aspectos Sociais
com dor 5,78 1,52 2,50 0,006
com dor intensa 2,75 0,96

111 Desvio padrão.
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Gráfico 6 - Comparação das porcentagens dos domínios, segundo a

intensidade e índice de dor. Fortaleza - CE, 2005.

■ Presença de dor Q índice e intensidade maiores de dor

Conforme observado, há diferença estatisticamente significativa nos 

domínios capacidade funcional (p=0,005), estado geral de saúde (p=0,003), saúde 

mental (p=0,035) e aspectos sociais (p=0,006). No domínio "dor", observa-se que o 

fato do paciente ter dor, já compromete expressivamente sua qualidade de vida, 

considerando sua interferência em suas atividades diárias, visto que a porcentagem 

é de 32,18%. No entanto, quando esta dor tem um alto índice e intensidade, a 

qualidade de vida neste aspecto decresce para 2,5% (p=0,003), ou seja, 

praticamente inexiste a possibilidade de um mínimo de qualidade de vida.

Em um estudo com 153 pacientes com dor crônica de origem não- 

oncológica, avaliando a qualidade de vida com o SF-36, os aspectos mais 
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comprometidos foram os físicos (23.7%) e mentais (53.7%) (COLOMBO et al., 2004). 

Valores aproximados foram encontrados na presente pesquisa.

Westgren e Levi (1998) estudaram 320 pacientes com lesão medular 

traumática (261 homens e 59 mulheres), 176 eram paraplégicos. Eles aplicaram o 

SF-36 e os resultados foram comparados com os de uma população normal. Não 

houve diferença na qualidade de vida de acordo com a extensão da lesão, no 

entanto as principais complicações que diminuíram os escores nos domínios da 

qualidade de vida foram dor neuropática, espasticidade, bexiga e intestino 

neurogênicos. Estas complicações são as que têm mais efeitos negativos sobre a 

qualidade de vida. Também a qualidade de vida é melhor nos pacientes com lesões 

de muitos anos atrás, se comparado com as lesões recentes, sugerindo que há um 

processo de adaptação longo (WESTGREN e LEVI, 1998).

Já na Suécia, um estudo com 456 pacientes com lesão medular, demonstrou 

que 45,7% dos pesquisados apresentavam dor neuropática e 32,3 % deles 

consideram que a qualidade de vida é significativamente afetada pela dor (BUDH et 

al., 2003).

Lucke et al. (2004) aplicaram o SF-36 em dez pacientes com lesão medular 

e seus cuidadores, após seis meses de lesão e obtiveram baixo escore no domínio 

de aspectos físicos, valores padrão para as circunstâncias nos domínios físico e 

emocional e altos escores nos domínios de aspecto geral de saúde, saúde mental e 

aspectos sociais, isso nos EUA, onde as condições são diferentes. Os autores 

ressaltam que os pacientes que apresentavam dor tiveram os menores escores em 

todos os domínios (LUCKE et al., 2004).
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Já num estudo de caso-controle com 86 pacientes com dor e sem dor 

associada à lesão medular traumática, nos EUA, utilizando o SF-12, foi encontrado 

que a dor tem um grande impacto nos múltiplos domínios da qualidade de vida, 

principalmente nos aspectos físico e mental. As áreas mais afetadas foram 

mobilidade, integração social e auto-suficiência financeira (PUTZKE et al., 2000).

Em outros dois estudos feitos paralelamente, com pacientes com lesão 

medular, nos EUA, aplicando o SF-12, observou-se que a dor tem um grande 

impacto no aspecto de satisfação com a vida, saúde física e mental entre o primeiro 

e segundo anos de lesão (PUTZKE et al., 2002).

Já um estudo com enfoque qualitativo, desenvolvido no Canadá, com 24 

pacientes com lesão medular, demonstrou através de relatos que a dor tem grande 

impacto na vida destes indivíduos, principalmente nos aspectos físicos, cognitivos, 

emocional, interpessoal, social e atividades de vida diária. Mencionam também 

deficiência dos tratamentos medicamentosos. Sendo assim, os próprios pacientes 

desenvolvem estratégias de enfrentamento e manejo da dor neuropática, dentre eles 

terapia com águas quentes, natação, atividades físicas e técnicas de distração, que 

promovem alívio temporário da dor (HENWOOD e ELLIS, 2004).

Na Austrália, um estudo retrospectivo com 84 pacientes com lesão medular 

de longa data, mostrou que em 11,9% dos casos, a dor foi percebida como causa de 

mudança na capacidade funcional e em 19% como causa de mudança na qualidade 

de vida. Também foi avaliada, por 45,2% dos entrevistados, como ameaça a 

capacidade funcional e em 10,7% como ameaça à qualidade de vida. Fatores 

emocionais como estresse, depressão, dinâmica familiar, condição financeira e de 
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emprego foram as principais causas de mudanças na qualidade de vida do portador 

de lesão medular (PRICE et al., 2004).

Num estudo com 46 pacientes com lesão medular traumática, após 2 anos 

de lesão, a maioria apresentou distúrbios psicológicos e redução na qualidade de 

vida. Além disso, a dor foi responsável por causar distúrbios emocionais (ANKE et 

al., 1995).

Na avaliação de pacientes com limitações decorrentes da lesão medular é 

imprescindível considerar-se o impacto dessa condição na sua vida, traduzida, entre 

outras coisas, através de mudanças permanentes, o que pode produzir sentimentos 

de tristeza, revolta, hostilidade, agressividade, desesperança e muitas outras 

reações. Dos domínios mais afetados da qualidade de vida, a saúde mental é o mais 

preocupante, visto que sem ela os demais domínios jamais poderão ser estimulados 

ou potencializados. Um exemplo esta no depoimento de um dos pacientes que 

apresentava fortes sinais e sintomas depressivos, inclusive já em uso de medicação: 

(entrevista 14)... “quase todos os dias penso em me matar, não pelo meu 

comprometimento físico, mas pela dor que sinto ... sabe, é simplesmente 

insuportável... eu preferia sertetraplégico, contanto que eu não tivesse dor... “

Por isso conhecer os resultados correspondentes aos diversos aspectos da 

qualidade de vida, estudados nesta pesquisa, é de suma importância ao profissional 

de saúde, podendo subsidiar uma prática profissional de qualidade e individualizada.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A qualidade de vida, coletiva ou individual, reveste-se de uma conotação 

individual e temporal, tendo relação com os sentimentos e percepção que o indivíduo 

tem de si mesmo e do mundo que o cerca. Avaliar aspectos relativos à qualidade de 

vida de alguém requer que se procure captar do outro estas percepções e que se 

disponha de instrumentos, o mais fidedigno possível, que contemplem aspectos 

inter-relacionados e que considerem a complexidade do ser humano e a sua relação 

com o universo.

Mesmo com uma baixa taxa de resposta (41,6%), foi possível chegar a 

resultados de grande relevância em relação à qualidade de vida dos pacientes com 

dor neuropática central secundária à lesão medular traumática, bem como seu 

impacto na vida destes pacientes, contemplando os objetivos maiores da pesquisa.

A amostra estudada, possui desvantagem em relação às condições sócio- 

demográficas e econômicas, no entanto referem que sua saúde melhorou muito se 

comparada há um ano. Este fator se deve ao processo de reabilitação, etapa 

imprescindível para a melhoria da qualidade de vida dos lesados medulares. Dentre 

as complicações decorrentes da lesão medular, a dor neuropática foi responsável 

por 56,3% dos casos.

Das hipóteses formuladas no início da pesquisa, apenas o comparativo entre 

lesão medular com e sem dor não foi comprovada com significância estatística, 

embora as discretas menores porcentagens de qualidade de vida presente nos 

pacientes com dor, na prática, são de extrema significância para a vida destes 

pacientes. Isso foi percebido nas observações feitas durante as visitas domiciliárias, 
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quando da aplicação dos instrumentos. Foi possível observar que os pacientes com 

dor apresentam maiores prejuízos em sua vida, tanto nos aspectos presentes quanto 

de perspectivas futuras. Deve ser levado em consideração, também, que muitos 

itens de grande relevância não são contemplados nos instrumentos de pesquisa 

utilizados, impossibilitando levantamento de informações que não podem ser 

mensuradas quantitativamente.

Os resultados permitem inferir que a qualidade de vida fica comprometida 

como um todo, no paciente portador de lesão medular, visto que quando comparado 

a outras patologias, os seus valores demonstraram inferioridade, principalmente nos 

domínios capacidade funcional, aspectos sociais e dor.

Em relação às demais hipóteses, pode-se dizer que foram comprovadas pelo 

estudo. Primeiro, em relação à não correlação da dor e as variáveis sexo, idade, 

tempo de lesão, etiologia e nível neurológico, ou seja, a dor neuropática afeta os 

pacientes com lesão medular traumática, independente destas variáveis.

Contemplando o objetivo de caracterizar a dor, esta foi referida 

principalmente em membros inferiores, de intensidade moderada e índice variando 

de quatro a 27 pontos, de acordo com os descritores do QDM. O descritor principal 

foi o de “queimação”, reforçando o aspecto biológico e fisiopatológico da dor 

neuropática, visto que este descritor está inserido na subclasse sensorial e 

predominou em relação às subclasses de componente afetivo e avaliativo.

Além disso, segundo outra hipótese de pesquisa, os dados mostraram que 

há um impacto da dor na vida do paciente, principalmente no que se refere ao 

prejuízo social e comprometimento das atividades de vida diária em decorrência da 

condição álgica, quando comparados com a percepção dos outros em relação a eles.
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Este resultado demonstra que há uma boa compreensão dos outros diante da 

condição álgica crônica do paciente. Os pacientes também referem que tolerar a dor 

é muito difícil e que se sentem muito doentes, além de estarem insatisfeitos 

parcialmente com suas vidas.

O fato do paciente ter dor, não o difere muito das condições do paciente com 

lesão medular sem dor, no quesito qualidade de vida, no entanto a hipótese de que 

pacientes com maiores índices e intensidade de dor possuem menores índices de 

qualidade de vida, pôde ser comprovada com valores estatisticamente significativos, 

nos domínios “capacidade funcional” (p=0,005), “estado geral de saúde” (p=0,003), 

“saúde mental” (p=0,035), "dor" (p=0,003) e “aspectos sociais” (p=0,006). Este 

último, por sua vez, corrobora com os dados encontrados anteriormente, quando foi 

analisado o impacto da dor na vida do paciente. Isto significa que, o fato de o 

paciente ter dor não influencia tanto a qualidade de vida quando comparado com os 

pacientes sem dor, mas o fato desta dor ser de grande intensidade faz com que sua 

qualidade de vida decresça significativamente, comprometendo todas as funções de 

vida do ser humano, principalmente no quesito saúde mental.

Percebe-se ainda, que há necessidade de linguagem simples e de fácil 

entendimento na abordagem a esta clientela, devido ao seu baixo grau de 

escolaridade. Além disso, a avaliação e interpretação das percepções do paciente 

são instrumentos que o enfermeiro e toda a equipe interdisciplinar de saúde, devem 

lançar mão para direcionar sua intervenção. Neste contexto, embora possua certas 

limitações (devido à complexidade e subjetividade do fenômeno doloroso), o SF-36 

como instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida, mostrou-se adequado 

à amostra estudada, podendo auxiliar não só na definição de prioridade bem como a 



101

locação de recursos de forma mais apropriada pelo sistema de saúde, além de 

direcionar as ações da equipe interdisciplinar de saúde, principalmente no contexto 

da reabilitação. O mesmo pode se dizer do questionário de dor de McGilI que 

demonstrou ter um excelente desempenho na caracterização da dor neuropática 

central secundária à lesão medular traumática.

A avaliação da qualidade de vida amplia as decisões da equipe de saúde, as 

quais se estendem aos programas e políticas assistenciais. Muitos autores são 

unânimes em afirmar que o fracasso de muitos programas, deve-se ao fato de que 

os mesmos estão ancorados na percepção dos profissionais de saúde, no método 

autoritário de prestar assistência, com intervenções desconectadas das condições 

sociais de qualidade de vida, e desta forma, havendo pouca investigação e 

valorização das reais necessidades do paciente, suas crenças e motivações {apud 

REIS e GLASHAN, 2001).

Alcançando maior compreensão sobre a problemática que permeia a 

condição de ser portador de complicações decorrentes de uma lesão medular, pode- 

se definir estratégias mais apropriadas de assistência direcionada a esses pacientes. 

Isso porque, há a hipótese de que ocorre uma melhora na qualidade de vida dos 

pacientes quando da aceitação do diagnóstico e da continuidade da vida, em 

decorrência de uma reorganização de seus hábitos e de sua vida, de reavaliação 

dos próprios valores e reaproximações afetivas.

Em síntese:

- Qualidade de vida possui uma conotação individual e subjetiva;
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- Os instrumentos utilizados, embora com algumas limitações, 

mostraram-se adequados para aplicação na amostra em questão;

- A maioria dos resultados corroboram com as hipóteses traçadas no 

início do estudo;

- A qualidade de vida está comprometida como um todo nas pessoas 

com lesão medular;

- A qualidade de vida fica ainda mais comprometida conforme aumenta a 

intensidade e o índice da dor;

- A dor neuropática é de grande incidência nos portadores de lesão 

medular traumática, referida como queimação, principalmente nos 

membros inferiores e possui mecanismos biológicos e fisiopatológicos 

envolvidos;

- A dor crônica é difícil de ser tolerada e tem um grande impacto na vida 

do paciente, que se sente "doente" e, além disso, afeta principalmente a 

realização das atividades de vida diária, lazer e sono;

- Há a necessidade, por parte dos profissionais da saúde, do uso de 

linguagem simples e abordagem adequada direcionada a esta 

população;

- É de grande importância a avaliação da dor e sua interferência na 

qualidade de vida das pessoas portadoras de lesão medular, com o 

intuito de direcionar as ações da equipe interdisciplinar de saúde 

envolvida no complexo processo de reabilitação dessas pessoas.
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8.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O presente estudo apresentou algumas limitações, principalmente 

metodológicas e de discussão dos dados devido a:

- bibliografia escassa sobre o tema, principalmente brasileira;

- nas referências encontradas, o enfoque mais trabalho é o da fisiopatologia 

e tratamento da dor neuropática, não o "paciente com dor neuropática";

- pequeno número de instrumentos traduzidos e validados para o Brasil;

- população alvo e amostra restrita, não probabilística, principalmente 

devido às precárias condições de acesso até os pesquisados;

- subjetividade do fenômeno doloroso, muitas vezes dificultando a 

abordagem de forma quantitativa;

- falta de abordagem de alguns itens importantes na avaliação da dor 

neuropática secundária à lesão medular nos instrumentos utilizados.

8.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS

Como recomendações para novos estudos sobre o tema dor neuropática 

secundária à lesão medular, sugere-se o desenvolvimento, tradução, validação e 

aplicação de instrumentos para avaliar a qualidade de vida desta população, sendo 

que estes instrumentos devem ser avaliados e reavaliados em diferentes situações, 

ou seja, em diferentes centros de pesquisa e por diferentes pesquisadores em 

diversas populações.
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As medidas de avaliação genérica de saúde disponíveis não são capazes de 

dizer exatamente para o profissional de saúde, o que fazer, entretanto são capazes 

de demonstrar se os pacientes conseguem fazer determinadas atividades que 

normalmente fazem e como se sentem quando as estão praticando. As aplicações 

repetidas destes instrumentos no decorrer de um período podem definir a melhora ou 

piora do paciente em diferentes aspectos, tanto físicos como emocionais, tornando- 

se úteis para avaliação de uma determinada intervenção (EBRAHIM, 1995).

Também sugere-se que se desenvolvam mais trabalhos, com amostras 

maiores, em culturas diferentes da do Ceará, envolvendo não só pacientes 

paraplégicos, mas tetraplégicos com lesões não traumáticas.

Paralelamente aos trabalhos quantitativos, também é interessante o 

desenvolvimento de pesquisas com enfoque qualitativo, visto que o tema é subjetivo 

e uma abordagem só complementa a outra.

Também, paralelo aos trabalhos pela busca de uma explicação fisiológica 

para o fenômeno da dor neuropática e seu tratamento, é importante dar mais 

enfoque ao “paciente com dor”, que tem anseios, necessidades e direito à dignidade 

e oportunidade na vida, em todos os aspectos.

Além disso, deve haver mais envolvimento de pesquisadores e da sociedade 

como um todo no tema, a fim de planejar ações que vão de encontro com a melhoria 

da qualidade de vida dos portadores de lesão medular, principalmente os que 

possuem dor neuropática central associada a esta condição crônica.
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APÊNDICES

Apêndice 1 - Dados pessoais e identificação do entrevistado

Entrevista n° Data: Duração:

Nome (iniciais): Idade: Sexo: Estado civil:

1 M 0 solteiro

1 casado

2 F 2 outro

Ocupação: Escolaridade: Mora com:

0 - sem ocupação 0 - analfabeto

1 - trabalha 1 - fundamental

2 - outros 2 - ensino médio

3 - ensino superior

Etiologia da lesão: Nível neurológico: Data da lesão:

1 PAF

2 queda

3 arma branca

4 acidente de trânsito

5 outro

Complicações decorrentes da lesão medular:

1 bexiga neurogência

2 intestino neurogênico

3 úlcera de pressão

4 espasticidade

5 outras

Dor neuropática central ? 0 não 1 sim

Utiliza medicação para dor? 0 Não 1 Sim - descrever qual medicação e posologia
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Apêndice 2 - Adaptação da questão 3 do SF-36

A) QUESTÃO ORIGINAL 

3. Os itens abaixo são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas 
atividades? Neste caso, quanto?

Atividades SIM 
Dificulta 
muito

SIM 
Dificulta um 

pouco

NÃO 
Não dificulta 

de modo 
algum

a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 
como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes 
árduos

1 2 3

b) Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, 
passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a casa

1 2 3

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3
d) Subir vários lances de escada 1 2 3
e) Subir um lance de escada 1 2 3
f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3
g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3
h) Andar vários quarteirões 1 2 3
i) Andar um quarteirão 1 2 3
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3

B) QUESTÃO ADAPTADA 

3. Os itens abaixo são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante 
um dia comum. Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas 
atividades? Neste caso, quanto?

Atividades SIM 
Dificulta 
muito

SIM
Dificulta um 

pouco

NÃO 
Não dificulta 

de modo 
algum

a) Atividades vigorosas, que exigem muito esforço, tais 
como tocar a cadeira de rodas rapidamente, levantar 
objetos pesados, participar em esportes árduos

1 2 3

b) Atividades moderadas, tais como realizar transferências 
da cadeira de rodas para cama, sofá, carro, vaso sanitário 
e realizar esvaziamento vesical e intestinal

1 2 3

c) Levantar ou carregar objetos ou mantimentos 1 2 3
d) Subir uma rampa com a cadeira de rodas 1 2 3
e) Subir um meio-fio com a cadeira de rodas 1 2 3
f) Curvar-se ou dobrar-se para pegar algo do chão 1 2 3
g) Tocar a cadeira de rodas por mais de 1 quilômetro 1 2 3
h) Tocar a cadeira de rodas por vários quarteirões 1 2 3
i) Tocar a cadeira de rodas por um quarteirão 1 2 3
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3

Observações: tais adaptações foram necessárias visto que o paraplégico com lesão 
completa é exclusivamente cadeirante na realização de suas atividades de vida 
diária.
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Apêndice 3 - Diário de campo

Entrevista número:_______

Observações e comentários:
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Apêndice 4 - Termo de consentimento livre e esclarecido

Eu, Janaina Vall (Coren 97020), enfermeira e mestranda do Programa de 

Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, gostaria de lhe convidar para 

participar de uma pesquisa onde o objetivo é avaliar a qualidade de vida dos 

pacientes portadores de lesão medular com ou sem dor neuropática central 

associada. Pesquisas deste gênero são importantes, visto que a avaliação prévia 

destas condições levam os profissionais da área a desenvolver estratégias para 

controle e enfrentamento desta condição crônica.

A pesquisa envolve a aplicação de um ou dois questionários, conforme a 

presença ou ausência de dor, sendo o tempo estipulado entre 20 a 40 minutos.

Dou-lhe o direito de não participar, aceitar ou sair da pesquisa a qualquer 

momento. Dúvidas e informações também podem ser solicitadas à própria 

pesquisadora a qualquer momento, através do telefone (85) 3262-0734. Vale 

ressaltar que, não haverá ônus ou qualquer despesa de sua parte em participar da 

pesquisa.

Os dados serão analisados e divulgados, mantendo-se o anonimato dos 

participantes, ou seja, seu nome não será divulgado em hipótese alguma.

Diante do exposto, eu,__________________________________________ ,

RG _________________ , declaro que fui devidamente informado, entendi a

proposta e aceito participar voluntariamente da pesquisa.

Fortaleza,____de___________ de 2005.

Assinatura
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ANEXOS

Anexo 1 - Questionário SF-36

1. Em geral, você diria que sua saúde é:

1 Excelente
2 Muito boa
3 Boa
4 Ruim
5 Muito ruim

2. Se comparada há um ano, como você classificaria sua saúde em geral, agora?

1 Muito melhor agora do que há um ano
2 Um pouco melhor agora do que há um ano
3 Quase a mesma de um ano atrás
4 Um pouco pior agora do que há um ano
5 Muito pior agora do que há um ano

3. Os itens abaixo são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia comum. 
Devido à sua saúde, você tem dificuldade para fazer essas atividades? Neste caso, quanto?

Atividades SIM 
Dificulta muito

SIM
Dificulta um 

pouco

NÃO
Não dificulta 

de modo 
algum

a) Atividades vigorosas, que exigem muito 
esforço, tais como tocar a cadeira de rodas 
rapidamente, levantar objetos pesados, participar 
em esportes árduos

1 2 3

b) Atividades moderadas, tais como realizar 
transferências da cadeira de rodas para cama, 
sofá, carro, vaso sanitário e realizar 
esvaziamento vesical e intestinal

1 2 3

c) Levantar ou carregar objetos ou mantimentos 1 2 3
d) Subir uma rampa com a cadeira de rodas 1 2 3
e) Subir um meio-fio com a cadeira de rodas 1 2 3
f) Curvar-se ou dobrar-se para pegar algo do 
chão

1 2 3

g) Tocar a cadeira de rodas por mais de 1 
quilômetro

1 2 3

h) Tocar a cadeira de rodas por vários quarteirões 1 2 3
i) Tocar a cadeira de rodas por um quarteirão 1 2 3
j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3
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4. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos problemas abaixo com o seu trabalho ou com 
alguma atividade diária regular, como conseqüência de sua saúde física?

SIM NÃO
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades?

1 2

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou em outras 
atividades?

1 2

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades 
(p.ex.: necessitou de um esforço extra) ?

1 2

5. Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com o seu trabalho ou 
outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional (como se sentir 
deprimido ou ansioso)?

SIM NÃO
a) Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 
trabalho ou a outras atividades?

1 2

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2

c) Não trabalhou ou não fez qualquer das atividades com 
tanto cuidado como geralmente faz?

1 2

6. Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou seus problemas emocionais 
interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, aos vizinhos, aos amigos ou 
em grupo?

1 De forma nenhuma
2 Ligeiramente
3 Moderadamente
4 Bastante
5 Extremamente

7. Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?

1 Nenhuma
2 Muito leve
3 Leve
4 Moderada
5 Grave
6 Muito grave
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8. Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu no seu trabalho normal (incluindo tanto o 
trabalho fora de casa como o de dentro de casa)?

1 De maneira alguma
2 Um pouco
3 Moderadamente
4 Bastante
5 Extremamente

9, Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você durante as 
últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se aproxime da maneira 
como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.

Todo o 
tempo

A maior 
parte do 
tempo

Uma 
boa 

parte do 
tempo

Alguma 
parte do 
tempo

Uma 
pequena 
parte do 
tempo

Nunca

a) Quanto tempo você tem se 
sentido cheio de vigor, cheio 
de vontade, cheio de força?

• 1 2 3 4 5 6

b) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa muito 
nervosa?

1 2 3 4 5 6

c) Quanto tempo você tem se 
sentido tão deprimido que 
nada pode animá-lo?

1 2 3 4 5 6

d) Quanto tempo você tem se 
sentido calmo ou tranquilo? 1 2 3 4 5 6

e) Quanto tempo você tem se 
sentido com muita energia? 1 2 3 4 5 6

f) Quanto tempo você tem se 
sentido desanimado e
abatido?

1 2 3 4 5 6

g) Quanto tempo você tem se 
sentido esgotado? 1 2 3 4 5 6

h) Quanto tempo você tem se 
sentido uma pessoa feliz? 1 2 3 4 5 6

i) Quanto tempo você tem se 
sentido cansado? 1 2 3 4 5 6

10. Durante as últimas 4 semanas, quanto do seu tempo, sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?

1 Todo o tempo
2 A maior parte do tempo
3 Alguma parte do tempo
4 Uma pequena parte do tempo
5 Nenhuma parte do tempo
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11.0 quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?

Definitivamente 
verdadeiro

A maioria 
das vezes 
verdadeiro

Não sei
A maioria 
das vezes 

falsa

Definitivamente 
falsa

a) Eu costumo adoecer 
um pouco mais 
facilmente que as 
outras pessoas.

1 2 3 4 5

b) Eu sou tão saudável 
quanto qualquer
pessoa que eu
conheço.

1 2 3 4 5

c) Eu acho que a minha 
saúde vai piorar. 1 2 3 4 5

d) Minha saúde é 
excelente. 1 2 3 4 5

i
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Anexo 2 - Avaliação da intensidade e índice de dor

Entrevista N°:_______

A) Intensidade da dor (segundo a ESCALA VISUAL NUMÉRICA - EVN):

0 1 2 3456789 10

B) índice de dor (descritores de McGilI):

1 5 9 13 17
1 vibração 1 beliscão 1 mal localizada 1 amedrontadora 1 espalha
2 tremor 2 aperto 2 dolorida 2 apavorante 2 irradia
3 pulsante 3 mordida 3 machucada 3 aterrorizante 3 penetra
4 latejante 4 cólica 4 doída 4 atravessa
5 como batida 5 esmagamento 5 pesada 14
6 como pancada 1 castigante 18

6 2 atormenta 1 aperta
2 1 fisgada 10 3 cruel 2 adormece
1 pontada 2 puxão 1 sensível 4 maldita 3 repuxa
2 choque 3 em torção 2 esticada 5 mortal 4 espreme
3 tiro 3 esfolante 5 rasga

7 4 rachando 15
3 1 calor 1 miserável 19
1 agulhada 2 queimação 2 enlouquecedora 1 fria
2 perfurante 3 fervente 11 2 gelada
3 facada 4 em brasa 1 cansativa 3 congelante
4 punhalada 2 exaustiva 16
5 em lança 8 1 chata 20

1 formigamento 12 2 que incomoda 1 aborrecida
4 2 coceira 1 enjoada 3 desgastante 2 dá náusea
1 fina 3 ardor 2 sufocante 4 forte 3 agonizante
2 cortante 4 ferroada 5 insuportável 4 pavorosa
3 estraçalha 5 torturante

Localização da dor:

índice de 
Dor

N° 
descritores

Sensorial (grupos 1 a 10):

Afetivo (grupos 11 a 15):

Avaliativo (grupo 16):

Miscelânea (grupos 17 a 20):

TOTAL:
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Anexo 3 - Complemento McGilI - impacto da dor na vida do paciente

Para indicar o quanto a dor influencia em seu cotidiano, use a seguinte 

numeração: (1) não; (2) pouco; (3) mais ou menos; (4) muito; (5) totalmente, sempre. 

As alternativas recuadas serão apenas assinaldas em caso afirmativo.

PREJUÍZO SOCIAL

( ) no trabalho
( ) perda de dias de trabalho
( ) licença saúde
( ) perda de emprego
( ) aposentadoria
( ) nas atividades escolares
( ) no lazer
( ) nas atividades domiciliares
( ) no relacionamento familiar
( ) no relacionamento com os amigos

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

( ) Sono
( ) insônia inicial
( ) insônia terminal
( ) sono não reparador
( ) apetite/alimentação
( ) higiene pessoal
( ) vestir-se
( ) locomoção

PERCEPÇÃO DO OUTRO: AS PESSOAS

( ) ficam irritadas comigo
( ) expressam frustração
( ) sentem raiva de mim
( ) me ignoram

Assinale a alternativa que mais se identifica com 
você:

Tolerar a dor:

( ) não é difícil
( ) é um pouco difícil
( ) é difícil
( ) é muito difícil
( ) é impossível

Você se sente doente?

( ) não
( ) um pouco
( ) muito
( ) totalmente

Você se sente útil?

( ) sim
( ) menos que antes
( ) inútil
( ) muito inútil
( ) totalmente inútil

Sua vida é satisfatória?

( ) sim
( ) em parte
( ) insatisfatória
( ) completamente insatisfatória
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Anexo 4 - Codificação e pontuação do questionário SF-36

QUESTÃO PONTUAÇÃO
01 1 =5,0 2 = 4,4 3=3,4 4 = 2,0 5= 1,0

02 Soma normal

03 Soma normal

04 Soma normal

05 Soma normal

06 1=5 2 =4 3 = 3 4 = 2 5 = 1

07 1 =6,0 2 = 5,4 3 = 4,2 4 = 3,1 5 = 2,2 6 = 1,0

08 Se 8= 1 e 7= 1 =6

Se 8= 1 e 7= 2 a 6 = 5

Se 8= 2 e 7= 2 a 6 = 4
Se 8= 3 e 7= 2 a 6 = 3

Se 8= 4 e 7= 2 a 6 = 2

Se 8= 5 e 7= 2 a 6 = 1

Se a questão 7 não for respondida, o escore da questão 8 passa a ser 

o seguinte:

1 =6 2 = 4,75 3 = 3,5 4 = 2,25 5 = 1,0

09 a, d, e, h = valores contrários (1=6, 2=5, 3=3, 4=3, 5=2, 6=1)

Vitalidade: a+e+g+i

Saúde Mental: b+c+d+f+h

10 Soma normal

11 a, c = valores normais

b, d = valores contrários (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1)
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Anexo 5 - Cálculo do raw scale (0 a 100)

Domínios Questão Limites Score
Range

Capacidade
Funcional

3
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 10,30 20

Aspectos Físicos 4 (a+b+c+d) 4,8 4
Dor 7 + 8 2,12 10
Estado Geral de
Saúde

1 + 11 5,25 20

Vitalidade 9 (a+e+g+i) 4,24 20
Aspectos Sociais 6 + 10 2,10 8
Aspecto Emocional 5 (a+b+c) 3,6 3
Saúde Mental 9 (b+c+d+f+h) 5,30 25

Raw Scale:

Ex.: item = [valor obtido - valor mais baixo] x 100

Variação

Ex.: capacidade funcional = 21

valor mais baixo = 10

variação = 20

Ex.: 21 - 10 x100 =55

20

Obs: a questão n° 2 não entra no cálculo dos domínios.

Dados perdidos:

Se responder mais de 50% = substituir o valor pela média
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Anexo 6 - Termo de Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética
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INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS 

Rua Barão do Rio Branco, 1816 
CEP 60.025-061 - Fortaleza / Ce.

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de comprovação, que o 

Trabalho de Pesquisa “Dor Neuropática Central e sua Relação com 

a Qualidade de Vida do Indivíduo Portador de Lesão Medular 

Traumática”, realizado pela Dra. Janaina Vall, no Instituto Dr. José 
Frota, foi aprovado pela Comissão de Ética Médica do I.J.F., no 14 de 

fevereiro de 2005.

Fortaleza, 26 de abril de 2005

Paulo Marcos Lopes
Presidente da Comissão de 

Ética Médica do I.J.F.

t'.r
'"' cirurgia Geral

CRM 25V


